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جاده هاي کشور همچنان قرباني مي گیرد

دیدگاه

ادامه یادداشت

محمد هدایتی
 مهم ترین چالش برای 
اقتصاد ایــران در دهه های 
اخیــر  قطع وابســتگی به 
درآمدهای نفتی و افزایش 
ظرفیت تولیدی کشور در 
حوزه های غیرنفتی بوده اســت. همه برنامه های 
توسعه، پیش و پس از انقالب، دربردارنده بندهایی 
بوده اند برای تحقق این امر. با این حال آمارها از 
وضعیت اسفبار تولیدی در کشور می گویند. اقتصاد 
کماکان و به شــدت وابسته به نفت است؛ نفتی 
که بیش از 60 درصد درآمدهای دولت و نزدیک 
بــه 20 درصد از تولید ناخالص داخلی را تامین 
می کند. مهم ترین عامــل در این میان احتماال 

این است که منابع مالی هیچ گاه به صورت واقعی 
به سمت تولید هدایت نشده است. چرا؟ به این 
خاطر که فعالیت تولیدی نیازمند سرمایه گذاری 
تدریجی و بازگشت سرمایه حداقل در میان مدت 
است و این مساله با منطق حاکم بر اقتصاد ایران 
در این سال ها- منطقی که مبتنی بوده است بر 
سودهای یک شبه- ســازگار نیست؛ سودهایی 
که غالبا نتیجه ارتبــاط با تصمیم گیران و رانت 
اطالعاتی هستند. وجود نوعی سرمایه داری مالِی 
مبتنی بر رفیق ساالری و نهادینه شدن رویه های 
رانت جویی باعث شد که منابع مالی از بخش تولید 
به سمت سوداگری های غالبا غیرقانونی در بازار 

میل پیدا کند، فعالیت هایی که با کمی دستکاری 
در بازار به سودهای کالن منجر می شد. در جاهایی 
هم که منابع قانونــا باید در بخش های تولیدی 
هزینه می شــد، در نبود ســازوکارهای نظارت، 
از دیگر بخش ها ســر درآورد. بســیاری وام های 
تولیدی گرفتند و وارد بازار ارز یا ســکه کردند. 
در خوشبینانه ترین حالت به بخش ساخت و ساز و 
بازار مسکن سرازیر شد. در نتیجه، تولید کننده های 
داخلی هزینه ها و ریسک سرمایه گذاری را بسیار 
بــاال ارزیابی کردند. از طرف دیگر  واردات قانونی 
و غیرقانونی کاالهــای مختلف، با منافع برخی 
گروه های قدرتمند گره خــورده بود. در نتیجه 

آنها می توانستند کاالها را به راحتی با قیمت های 
پایین تر وارد کنند و عرصه را بر کاالهای داخلی 
تنگ کنند. همه اینها و همچنین مدیریت ناکارآمد 
واحدهای تولیدی، مدیریتی که نسبت چندانی با 
خالقیت و درانداختــن طرح های نو ندارد، بازار 
ایــران را خالی از کاالی داخلی کرده اســت. از 
این رو مســاله را باید در ساختی نهادی جست 
که تولید را به فعالیتی دست و پاگیر بدل کرده 
است؛ به چیزی که منفعتی ندارد. مصرف کننده 
هم بر مبنای محاسبه سود و زیان شخصی روی 
می آورد به کاالی خارجی، حتی آنجا که از کاالی 

ایرانی نشانی باشد.
hedayati.mohammad@yahoo.com

در این نشســت که گفته می شود 
در ادامه و چارچوب مذاکرات آســتانه 
و ســوچی صورت می گیرد، قرار است 
روسای جمهور سه کشور ترکیه، روسیه 
و ایران به عنوان ضامن روند حل و فصل 
سیاسی بحران سوریه و همچنین در باره 
نحوه همکاری خود در سوریه پسا داعش 

با هم گفت وگو و مذاکره کنند.
اگر چه نیــات و اهداف و همچنین 
مواضع ترکیه، روسیه و ایران در قبال 
بحران سوریه تا میزانی همسو و نزدیک 
به هم اســت، اما به نظر می رســد که 
ترکیه اهداف مهم تری را در نشســت 

آنکارا تعقیب می کند.
تعقیب این اهداف از سوی مقامات 
آنکارا بیشتر تحت تاثیر پیروزی در نبرد 
عفرین اســت. به واقع نشست آنکارا، 
امنیت و شرایط روانی را برای مقامات 
آنکارا در نبرد علیه کردها در جبهه دیگر 

فراهم می کند.
واقعیت ها و شواهد نشان می دهند 
که هدف بعدی نبرد مقامات آنکارا، شهر 
منبج است که کردها با همکاری آمریکا 
آن را آزاد کرده اند و هم اینک نیروهای 

آمریکایی آنجا حضور دارند.
 تردیدی نیست که یکی از اهداف 
و شاید اصلی ترین هدف جنگ منبج 
می تواند کمک به پیروزی اردوغان در 

انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری 
آینده باشد که قرار است در سال 2019 
برگزار شود. در این ارتباط اردوغان به 
خوبی می داند که اگر نتواند افکار عمومی 
را بــه نفع خود و هم پیمان اصلی خود 
یعنی حزب  حرکت ملی  هدایت کند، 
شکســت سختی برای حزب عدالت و 

توسعه رقم خواهد خورد.
 به واقع اردوغان و همفکرانش مانند 
بنعلی ییلدرییم و مولود چاووش اوغلو 
تالش دارند تا بتوانند با تهییج احساسات 
ناسیونالیستی پایگاه آرای احزاب کردی 
و جریان تازه تاســیس )حزب خوب( 
به رهبری مرال آکشنر و سایر احزاب 
مخالف او را به نفع خود تضعیف کنند.
از این جهت اردوغان و همفکرانش به 
دنبال ملی سازی عملیات منبج و سایر 
مناطق کردنشین به نفع خود خواهند 
بود. لذا در این شرایط نشست سه جانبه 
آنکارا را باید نقشــه راهی برای اهداف 

کرد ستیزانه مقامات آنکارا دانست.
از سوی دیگر بخشی از اهداف ترکیه 
در نشست آنکارا پشت گرم کردن خود 
به حمایت مسکو و تهران برای مقابله با 
واشنگتن است. در نگاه مقامات آنکارا 
آنچه قرار اســت در آینده نبرد ترکیه 

در منبج  یا ســایر مناطق کرد نشین 
رقم بخورد قدرت نمایی آنکارا نیســت  
بلکه معضل اصلی حمایت واشنگتن 
از کردهای این کشــور است. مقامات 
آنکارا  می دانستند که  سناریوی بعدی 
واشنگتن بعد از عدم استرداد فتح اهلل 
گولن به عنــوان عامل اصلی کودتای 
15 ژوئیه 2016، ضریه زدن و تضعیف 
جایگاه  آنکارا در زمین تحوالت میدانی 

سوریه است.
حال بعد از وقــوف مقامات آنکارا 
از نیات واشــنگتن، آنها همراه شدن با 
تهران و مســکو را مسیر مناسب و در 
عین حال موثری برای بی اثر ســازی 
راهبرد های ایذایی واشنگتن می دانند. 
بــه ویژه آنکه مقامات آنکارا با توجه به 

خطر راهبرد های تجزیه طلبانه 
واشــنگتن در شمال سوریه 
روی حمایت هــای تهــران 

حساب ویژه ای باز کرده اند.
 به واقــع ترس و فوبیای 
استقالل کردها عامل کلیدی 
و اصلی همســویی آنکارا- 
تهران در مقابله راهبرد های 
تجزیه طلبانــه واشــنگتن 
است. الاقل غائله کردستان 

پسا رفراندوم نشان داد که تا چه میزان 
خطر تجزیه طلبی می تواند آنکارا را همراه 
تهران کند.درباره تحوالت سوریه نیز 
شواهد نشان می دهد که هدف ترکیه در 
نشست آنکارا تالش برای ثبات و سامان 
سیاسی در سوریه نیست و اساسا نوع 
مشارکت آنکارا در کنار مسکو و تهران  

سلبی است نه ایجابی.
به واقع همســو کردن و همچنین 
راضی نگه داشــتن مقامات آنکارا در 
قبال تحوالت سوریه، بخشی از چالش ها 
و نگرانی های تهران و مسکو در این گونه 

نشست هاست.
در شرایط حاضر هم با توجه به افق 
نگرش و برداشت های گذشته به نظر 
نمی  رسد که تغییر چندانی در مواضع 

مقامات آنکارا در قبال بشــار اسد پیدا 
شده باشد. این وضعیت به معنای آن 
است که مواضع  تهران- مسکو درباره 
بشار اسد مورد تایید آنکارا نبوده و اگر 

باشد، مقطعی و شکننده است.
پس تحت این شرایط، هدف اصلی 
آنکارا آن است که با سناریوی سازش 
و مماشات بشار اسد را علیه کردهای 
کشورش آماده کند و استقالل آنان را 
نشانه بگیرد. لذا باید دید که آیا دمشق 
در روزهای آتی و در پرتو نتایج نشست 
آنــکارا، وارد چنین ســناریویی که به 
نفع ترکیه رقم خواهد خورد، می شود 

یا خیر.
*کارشناس علوم سیاسی و 
روابط بین الملل
S.Harsani.k@gmail.com
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حمايت واقعی از تولید ملی چگونه؟
محمدرضا سعدی- هیچ کس نمی تواند با مساله حمایت از تولید 
داخلی و افزایش کارآفرینی و رونق بازار با استفاده از کاالی ساخت داخل 
مخالفت کند. در تمام دنیا افزایش کار و درآمد برای اقشار تولیدکننده کاال 
و خدمات، همواره یکی از اهرم هایی به شمار آمده که باعث به پیروزی 
رسیدن احزاب و چهره های سیاسی در رقابت های انتخاباتی شده است. 
مثال همین دونالد ترامپ با استفاده از وعده های شیرین و جذاب کاهش 
واردات و وضع تعرفه ها برای کاهش واردات به نفع کارگر آمریکایی، بخش 
مهمی از افکار عمومی و شهروندان ایاالت متحده را به طرف خود جلب 
و آرای آنها را تصاحب کرد. تا اینجا، همه سیاســتمداران و اقتصاددانان 
حمایت از کارگر هموطن و محصول وطنی که رونق تولید کشور  را در 
پی دارد جزو وظایف و ایده های حکومتی خود می پندارند و راهکارهای 

گوناگونی برای تحقق آن تدبیر و تمهید می کنند.
اما در ایران این شــعار که از سوی عالی ترین مقام کشور بیان و به 
تمامی کارگزاران نظام تالش برای تحقق آن دســتور داده شده، چقدر 
شانس عملیاتی شدن دارد؟ نمایش جذاب دستور دولت برای ممنوعیت 
خرید کاالهایی که نمونه تولید داخل آن وجود دارد، شاید این امیدواری 
را باعث شد که تالش دولت از نخستین روز کاری در جهت تحقق این 
آرمان قرار گرفته اســت اما در گذشــته که سابقه آن به دولت هاشمی 
رفسنجانی می رسد نیز چنین تصمیم هایی گرفته شد و به مورد اجرا هم 
گذاشته شد، اما آنچه اکنون وجود دارد با آنچه می خواسته وجود داشته 

باشد فاصله زیادی دارد.
اگر این ممنوعیت به سرنوشت ممنوعیت های گذشته دچار شود شاید 
توجیه عقلی چندانی نداشته باشد چراکه در گذشته چنین تصمیم هایی 
گرفته شده  اما  نتیجه مطلوبی در پی نداشته است.  برای این کار باید 
رانتی که از محل واردات برای اشخاص اعم از آقازاده ها و... و نیز برای برخی 
نهادها وجود دارد و به فربه تر شدن کسانی که کاسبان تحریم خوانده 
می شدند می انجامد، قطع شود. در واقع تا وقتی برای برادران قاچاقچی، 
خودی های رانت خوار و کاسبان تحریم منافعی وجود دارد، ورود کاالهای 
خارجی قطع نمی شود و تولید ایرانی در متن قرار نمی گیرد. البته گاهی 
برند و نام کاال ایرانی است و روی آن نیز برچسب ساخت ایران نصب شده 
اما در واقع این کاال در کشورهایی مانند چین و با کارگر  و کارخانه چینی 
تولید  و به طور پنهانی وارد کشور شده است و در بازار ایران به عنوان 
کاالی تولید شــده در ایران به فروش می رسد. آیا در حمایت از کاالی 

ایرانی این گونه کالهبرداری ها مورد توجه قرار گرفته است؟
عالوه بر این طی ســال گذشــته و به دفعات برخی کارخانه های 
قدیمی کشــور دچار بحران یا نابودی شده است. در مقابل آن نابودی 
ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها به اظهار تاســف اکتفا کرده و 
توضیح داده اند که از این دست اتفاقات در همه جای دنیا رخ می دهد! 
اگر قرار باشــد که از کاالی ایرانی حمایت شــوددیگر نباید با نابودی 
کارگاه ها و کارخانه های ایرانی چنین برخورد شود. چه اگر کارخانه ها 
و کارگاه های ایرانی که هم اکنون با بحران روبرو هستند و کارگرانشان 
به واسطه رانت جویی و سوء استفاده های گسترده مدیران انتصابی به 
تظاهرکنندگان دائمی اســتان ها و شهرها تبدیل شده اند نابود شوند، 
نه فقط حمایت از کاال و کارگر ایرانی محقق نمی شود بلکه در جهت 

عکس شعار رهبری عمل شده است.
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نوساناتارزیبهسال97رسید؛

وعده هاي بی سرانجام
تمامحاشیههايسریالپایتخت5؛

از تبلیغ گردشگري ترکیه تا حضور 
مجري شبكه جم

گروه فرهنگی- اغراق نیست اگر بگوییم 
سریال پایتخت در سالیان گذشته پرمخاطب ترین 

سریال ساخت تلویزیون بوده است . 

وعدهنوسازیصنایعدرسالحمایتازکاالیایرانی؛

يارانه يا رانت 
شیدا ملکی- حمایت از کاالی ایرانی نامی 
است که بر سال 97 گذاشته شده است و با توجه 

به نامگذاری سال های 95 و 96 ...

مهندسي و بازمهندسي آن 
عباس آخوندي*

 انتظار ملت از مهندسان، 
ســازندگي و آباداني ایران 
اســت . براي پاسخ به این 
انتظار پیش از هر اقدامي 
نیاز به بازمهندسي مهندسي 
است تا ظرفیت سازندگي ایران را در خود فراهم 
آورد . مدتي است که حرفه مهندسي در ایران از 
منطق هندسي فاصله گرفته با این وجود، افراد 
همچنان انتظار خالقیت و پیشرفت دارند . گویند 
افالطون بر سردرِ آکادمي خود نوشته بود که کسي 
که هندسه نمي داند وارد نشود . او به خوبي دریافته 
 بود که تجلي کالبدي حکمت در هندسه است . 
مساله بنیادین در حوزه مهندسي در ایران این است 
که این حرفه نظم هندسي خود را از دست  داده 
و در عیِن  حال جامعه از آن انتظار رفتار حکیمانه 
دارد . مهندساِن جهان دیده و آینده نگر ایران این 
معني را خوب مي فهمند لیکن بازار ناساز، نحیف و 
گاهي فاسد خدماِت مهندسي، فرسایشي کشنده را 
بر این حرفه حاکم و آن را دچار دور باطل ساخته 
است . به گمان من، تا این دور شوم شکسته نشود، 
مهندسي زایندگي الزم را نخواهد داشت . و این کار 
تنها با سیاستگذاري درست، صبر و استقامت در 
برابر مخالفت ها و مدد مهندسان توسعه گر محقق 
خواهد شد . و البته هزینه دارد و همه باید هزینه 

بدهیم و از هزینه دادن نباید بهراسیم  . 
هندسه بازار خدمات مهندسي بر تعریف دقیق 
خدمات، اندازه و روابط طولي و عرضي بین آنها، 
اصل صالحیت مهندسان و بنگاه هاي مهندسي 
جهت پذیرش تعهد و رژیم مسوولیت هاي حقوقي 
میان آنان و خریداراِن خدمات اســتوار است . و 
زیربناي همه این هندسه، عدل به مفهوم اندازه 
نگه داشــتن و جاي دادن هر چیز در جاي خود 
و اخالق حرفه اي مهندسي است . سالیاني است 
که هندسه این بازار؛ اعم از بازار خدمات دولتي 
و خصوصــي دچار آشــفتگي و از تعادل پایدار 
خارج شده، لیکن نکته کانوني بحث من در این 
یادداشت، خلط مبحث نظارت و بازرسي در تعریف، 
صالحیت مهندسان، فرآیند ارجاع این خدمات و 
رژیم مسوولیت حقوقي است . بر اساس بند31-1 
مبحــث دوم مقررات ملي ســاختمان، تعریف 
نظارت عبارت از »مجموعه خدماتي که توسط 
ناظر ساختمان براي حصول اطمینان از انطباق 
عملیات ســاختماني و تاسیساتي با مشخصات 
مندرج در پروانه ساختمان، نقشه ها، محاسبات، 
مشــخصات فني منضم به آن بر اساس مقررات 
ملي ساختمان و اصول مهندسي و رعایت ضوابط 
ایمني و حفاظت کارگاه ساختمان انجام مي پذیرد« 
است . هرچند این تعریف به ظاهر فراگیر است لیکن 

به هیچ روي این گونه نیست . 
ادامه در صفحه 10

نشست سه جانبه آنكارا و اهداف ترکیه
صالح الدین هرسنی*

نشست سه جانبه سران 
ترکیه، روسیه و ایران امروز 
در آنــکارا پایتخت ترکیه 

برگزار می شود.
ادامه در همین صفحه

16یادداشت
آرزوي خداحافظي 

تنظیفتلخند??? سالي که نكوست...

تلخند

 بازگشت همه به سوی اوست

جناب آقای مهندس آرمان بلوکیان رودسری
با نهایت تاثر و تاسف درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت 
عرض نموده و از خداوند متعال برای آن عزیز ســفر کرده 

آمرزش و برای بازماندگان آن مرحوم صبر مسالت داریم.
روزنامه »جهان صنعت«

 بازگشت همه به سوی اوست

سرکار خانم شكورزاده
با اندوه فراوان درگذشــت پدر گرامیتان را تسلیت عرض 
نموده و از خداوند متعال بــرای آن مرحوم آمرزش و برای 

بازماندگان صبر مسالت داریم.
روزنامه »جهان صنعت«
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خرید کاالهای خارجی دارای تولید داخل برای 
دستگاه های دولتی  ممنوع

پایگاه اطالع رسانی دولت- نخستین جلسه هیات وزیران در سال جدید 
به ریاست حجت االسالم حسن روحانی برگزار شد. در این جلسه، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت درباره ساختار حمایت از تولید کاالی ایرانی با تاکید بر تولید 
محصوالت رقابت پذیر، گزارشی به هیات وزیران ارائه داد. هیات وزیران خرید 
کاالهای خارجی دارای تولید داخل را برای کلیه دستگاه های دولتی بر اساس 
فهرستی که از این کاالها تهیه و به تایید دولت رسیده است، ممنوع اعالم کرد. 
ممنوعیت خرید اقالم مذکور شامل کلیه دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی 
دولتی و غیردولتی و کلیه طرف های معامله آنها اعم از پیمانکاران، فروشندگان 
داخلی و خارجی می شود. در ادامه این جلسه همچنین گزارش ستاد تنظیم 
بازار از مدیریت و کنترل قیمت های نوروزی و گزارش سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری از رشد سفرهای نوروزی و توزیع مناسب تر سفرها 
در استان های مختلف کشور و کاهش 52 درصدی شکایات ارائه شد. وزیر جهاد 
کشــاورزی نیز گزارشی از رشد تولید کلزا و مهار آتش سوزی در جنگل ها به 

اعضای دولت ارائه کرد.

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسالمی خبر داد؛
تشکیل کمیته ای برای رفع حصر در یکی از نهادها

ایسنا- سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسالمی از تشکیل کمیته ای 
زیر نظر یکی از نهادها برای رفع حصر خبر داد. بهروز نعمتی در این باره اظهار 
کرد: کمیته ای زیر نظر یکی از نهادها برای رفع حصر تشکیل شده که در حال 
فراهم کردن شرایط الزم برای این موضوع است. وی افزود: این کمیته اقدامات 
خوبی را برای رفع حصر انجام داده بود و کار تا برخی مراحل به خوبی پیش رفته 
بود اما اتفاقاتی افتاد که موجب کند شدن این روند شد. به نظر می رسد نامه ای 
که آقای کروبی اخیرا منتشر کردند باعث شد وقفه ای در این روند ایجاد شود و 
به اعتقاد من شاید اگر این نامه نبود کار زودتر به نتیجه می رسید. نماینده مردم 
تهران در مجلس یادآور شد: من با برخی اعضای این کمیته ارتباط دارم و بعد از 

تعطیالت باید با آنها صحبت کنیم و ببینیم کار به چه شکل ادامه می یابد.

واکنش قاسمی به تحریم های اخیر آمریکا علیه چند 
فرد و شرکت ایرانی

خبرآنالین- به دنبال آخرین مورد از تحرکات ضدایرانی دولت آمریکا و 
تحریم چند تبعه ایرانی و یک شرکت فعال در حوزه خدمات فناوری و مهندسی 
به بهانه و اتهام کذب فعالیت در زمینه های سایبری علیه موسسات دانشگاهی 
آمریکا، سخنگوی وزارت امور خارجه با محکوم کردن این اقدام آمریکا آن را 
تحریک آمیز، غیرقانونی و بدون هیچ گونه دلیل موجه و نشــانه بارز دیگری 
از خصومت و دشــمنی ذاتی هیات حاکمه آمریکا با ملت ایران توصیف کرد. 
همچنین بهرام قاسمی با اشاره به اخبار ناگوار منتشر شده مبنی بر تیراندازی 
مرزبانان دریایی ترکمنستان به سمت ماهیگیران ایرانی و جان باختن دو تن 
و دستگیری دو تن دیگر اظهار کرد: بالفاصله پس از وقوع این حادثه و انتشار 
این خبر تاسف برانگیز، وزارت امور خارجه و سفارت جمهوری اسالمی ایران 
در آن کشور در تماس با مقامات ترکمنستان به طور جد پیگیر موضوع شدند 
و طی یادداشتی رسمی از دولت آن کشور خواستار توضیح درباره این حادثه 
شدیم که این پیگیری ها همچنان ادامه دارد. وی با اشاره به روابط دوستانه فی 
مابین خاطرنشان کرد: شدیدا به اقدام نسنجیده نیروهای مرزبانی ترکمنستان 
در تیراندازی به یک قایق ماهیگیری و غیر نظامی معترضیم؛ چرا که حتی اگر 
ماهیگیران ایرانی به آب های ترکمنستان نزدیک شده باشند بر اساس رویه و 
عرف معمول بین المللی نیروهای مرزی می توانند آنها را از محدوده آب های آن 

کشور دور کنند.

نوبخت خبر داد؛
سرمایه گذاری ۵۰ هزار میلیارد تومانی برای 

طرح های عمرانی در سال ۱۳۹۶
ایرنا- محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه از 5۰ هزار میلیارد تومان 
سرمایه گذاری برای طرح های عمرانی در سال ۱۳۹۶ خبر داد. معاون رییس جمهور 
و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در رشته توئیتی با اشاره به گزارش خزانه درباره 
دریافت ها و پرداخت های سال ۱۳۹۶ اظهار داشت: خوشبختانه ۱۰۰ درصد پیش بینی 
الیحه بودجه ۱۳۹۶ یعنی ۳2۰ هزار میلیارد تومان دریافت تحقق یافته است که نسبت 
به سال پیش، ۱۳ در صد رشد داشته است. نوبخت ادامه داد: از این رقم، 2۴۳ هزار 
میلیارد تومان صرف پرداخت های هزینه ای با ۱۷ درصد رشد و مبلغ ۴2 هزار میلیارد 
تومان صرف پرداخت های عمرانی با ۱۰ درصد رشد نسبت به سال ۱۳۹5 شده است. 
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: البته حدود 2۰۰۰میلیارد تومان اعتبارات 
حوادث که ۸۰ درصد آن عمرانی است و۸2۰۰ میلیارد تومان نیز از منابع صندوق 
توسعه برای اجرای طرح آب های مرزی در اعتبارات عمرانی سرمایه گذاری شده است 
که با احتساب سایر پرداختی ها گویای بیش از 5۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری 
در سال ۱۳۹۶ برای طرح های عمرانی است. وی همچنین از پرداخت ۱۷ هزار و 
2۰۰ میلیارد تومان تسهیالت بانکی به طرح های تولیدی بخش خصوصی خبر داد. 
نوبخت تصریح کرد: با این عملکرد دولت خود را با ۷۳ هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان 
سرمایه گذاری در ۹ بخش و ۱2 برنامه برای ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار فرصت شغلی 

جدید و کاهش فقر مطلق در سال ۱۳۹۷ آماده کرده است.

آملی الریجانی:
علت هجمه علیه دستگاه قضا برخورد با مفاسد 

اقتصادی است
میزان- رییس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت حمایت از کاالی ایرانی و 
ضرورت ارتقای ســطح کیفی تولیدات داخلی گفت: دستگاه قضایی همچون 
سال های گذشته ضمن برخورد با مفاسد و کسانی که با شیوه های غلط اقدام 
به انباشت سرمایه می کنند، در جهت حفظ امنیت سرمایه گذاری تالش خواهد 
کرد. آملی الریجانی با اشاره به عزم دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی 
همچون سال های قبل، اظهار کرد: قوه قضاییه ضمن برخورد با مفاسد اقتصادی 
و کسانی که با شیوه های غلط اقدام به انباشت سرمایه های بادآورده می کنند، 
حفظ امنیت سرمایه گذاری را مدنظر خواهد داشت. ما باید با کمک دولت و 
مجلس کاری کنیم که سرمایه گذار خارجی و داخلی، سرمایه خود را با اطمینان 

خاطر به چرخه کار و تولید بیاورند.

۹ ملوان ایرانی زندانی در پاکستان آزاد شدند
برنا- معاون سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران در کراچی از آزادی ۹ ملوان 
ایرانی خبر داد. محمدناصر کمان قد با بیان این خبر اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن 
سال ۱۳۹۷ تعداد ۹ ملوان ایرانی محبوس در زندان الندی آزاد و به میهن اسالمی 
بازگردانده شدند. وی افزود: با پیگیری های به عمل آمده از سوی سرکنسولگری 
جمهوری اسالمی ایران در کراچی و همچنین مساعدت مقامات محلی، تعداد ۹ 
ملوان ایرانی که به دلیل ورود غیرقانونی )غیر ارادی( به آب های ساحلی پاکستان 
دستگیر شده بودند، آزاد شده و با پرواز شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران به 
میهن اسالمی و آغوش خانواده های خود بازگشتند. معاون سرکنسولگری جمهوری 
اسالمی ایران در کراچی در پایان گفت: با تالش های سرکنسولگری ایران در کراچی 
طی دو سال گذشته تعداد ۳۰ هموطن زندانی از زندان های ایالت سند در پاکستان 

آزاد و به ایران اسالمی بازگشته اند.
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گروه سیاســی- انجام ۳ سفر داخلی به 
شرق، غرب و شمال کشور، افتتاح و آغاز عملیات 
اجرایی 5۴ طرح و پروژه صنعتی و عمرانی و سفر 
به آذربایجان و ترکمنســتان و حضور در دیدار 
دیپلماتیک و همچنین امضای اسناد همکاری 
بین المللی از جمله اقدامات انجام شده از سوی 
رییس جمهور در تعطیالت نوروزی بوده است  اما 
روزهای پرکار رییس جمهور در سال ۹۷ ادامه 
دارد. او به دعوت رسمی همتای ترکیه ای خود 
و برای حضور در دور دوم مذاکرات سه جانبه با 
روسیه، بعدازظهر امروز به آنکارا پایتخت ترکیه 
سفر می کند تا در اجالس سه جانبه ایران، روسیه 
و ترکیه در خصوص سوریه شرکت و سخنرانی 
کند. روحانی عالوه بر این، دیدارهای دو جانبه ای 
نیز با رجب طیــب اردوغان و والدیمیر پوتین 
روسای جمهور  ترکیه و فدراسیون روسیه دارد 
که طی آن مسایل مربوط به روابط فیمابین و 
همچنین همکاری های منطقه ای و بین المللی 
مورد بررسی قرار می گیرد. اجالس آنکارا در ادامه 
گفت وگوهایی است که روسای جمهور  اسالمی 
ایران، ترکیه و روســیه در چارچوب مذاکرات 
آســتانه و برای رایزنی و همکاری سه جانبه در 
خصوص مسایل سوریه  و از جمله اخیرا در بندر 

سوچی روسیه برگزار کردند.
اما رییس جمهور در آستانه آغاز سال ۹۷ به 
منظور بازدید از مناطق زلزله زده، دیدار با مردم 
این مناطق و رسیدگی به امور آنها و بهره برداری 
از پروژه  راه آهن غرب کشور، به استان کرمانشاه 
سفر کرد. روحانی در این سفر ضمن بازدید از 
دو روستای زلزله زده »فتاح بگ« و »میرمیرو«، 
از نزدیــک در جریان روند بازســازی منازل و 
جبران خسارت های مردم قرار گرفت و با حضور 
در کانکس ها و منازل روستاییان این مناطق در 
فضایی صمیمی با آنان به گفت وگو پرداخت و از 
نیازها و مشکالت آنها مطلع و دستورات الزم را 
برای رفع هر چه سریع تر کاستی ها و مشکالت 
آنان به مســووالن ذی ربط صادر کرد. روحانی 
همچنین با حضور در ایستگاه راه آهن کرمانشاه، 
ضمن بهره برداری از پــروژه راه آهن فیروزان- 
کرمانشاه، دستور حرکت اولین قطار مسافربری 
از کرمانشاه به مقصد مشهد مقدس را صادر کرد. 
با بهره برداری از پروژه راه آهن فیروزان- کرمانشاه 
به طول ۱۱۰ کیلومتر امکان اتصال شهر کرمانشاه 
به شبکه ریلی کشور فراهم و تسهیل ارتباطات، 
ترانزیت کاال، رفت و آمد مسافران و زائران عتبات 
عالیات و کاهش ترافیک جاده ای میسر خواهد 
شد. اتصال مناطق غربی کشور به شبکه سراسری 
راه آهن، ایجاد بخشی از کریدور ریلی شرق به 
غرب آسیا از کشورهای آسیای میانه تا دریای 
مدیترانه، بهره منــدی زائران عتبات عالیات از 
حمل و نقل ایمن ریلی، افزایش ســهم قطار در 
ترانزیت کاال و مســافر داخلی و بین المللی و 
در نتیجــه کاهش ســوانح رانندگی و مصرف 
سوخت، توسعه اقتصادی مناطق غربی کشور و 
بهره مندی صنایع کشاورزی، دامپروری و صنعتی 
از حمل و نقل ریلی از جمله اهداف و مزیت های 

بهره برداری از این پروژه ملی است.
سفر به حاشیه خزر؛ امضای ۲۱ سند و  �

تفاهمنامه همکاری
روحانی هفتم فروردین در راس هیاتی بلند 
پایه با حضور رییــس دفتر و معاون اقتصادی 
رییس جمهور و وزرای نفت،  راه و شهرســازی، 
صنعــت، معدن و تجارت و نیرو در پاســخ به 
دعوت رســمی همتایان خود در ترکمنستان 

و آذربایجان عازم ســفری سه روزه به حاشیه 
خزر شد. وی در اولین مرحله از این سفر پس 
از ورود به عشق آباد، در کاخ ریاست جمهوری 
ترکمنستان طی مراسمی مورد استقبال رسمی 
قربان قلی بردی محمد اف همتای ترکمنستانی 
خود قرار گرفت. روسای جمهور دو کشور سپس 
در جلســه ای مذاکرات دوجانبه خود را انجام و 
در نشست مشترک هیات های عالیرتبه ایران 
و ترکمنستان حضور یافتند و سخنرانی کردند. 
در حاشیه این نشست نیز هیات های دو کشور 
۱2 سند همکاری و یادداشت تفاهم را به امضا 
رساندند. دو کشور ایران و ترکمنستان همچنین 
پس از این نشست با صدور بیانیه ای مشترک 
تاکید کردند که مصمم به گسترش روابط خود 

در همه زمینه ها هستند.
برنامه مبادالت همکاری های فرهنگی، هنری، 
علمی و آموزشی، یادداشت تفاهم همکاری های 
بازرگانی، یادداشــت تفاهم همکاری صنعتی، 
یادداشت تفاهم در خصوص تبادل الکترونیکی 
اطالعات گمرکی، یادداشــت تفاهم همکاری 
در رابطه با تشکیل شــورای مشترک تجاری 
ایران-ترکمنستان، یادداشت تفاهم در زمینه 
صدور گواهی بین سازمان ملی استاندارد ایران 
و اداره دولتی اســتاندارد ترکمنستان، برنامه 
اجرایی یادداشت تفاهم همکاری بین سازمان 
ملی اســتاندارد ایران و اداره دولتی استاندارد 
ترکمنســتان، یادداشــت تفاهم همکاری در 
بخش کشاورزی، برنامه اجرایی یادداشت تفاهم 
همکاری بیــن وزارت ورزش و جوانان ایران و 
وزارت ورزش و سیاســت جوانان ترکمنستان، 
یادداشت تفاهم حمل و نقل هوایی میان سازمان 
هواپیمایی کشوری ایران و اداره دولتی هواپیمایی 
کشوری ترکمنستان، یادداشت تفاهم همکاری 
میان دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت 
امور خارجه ایران و موسســه روابط بین الملل 
وزارت خارجه ترکمنســتان، یادداشت تفاهم 
دوجانبه همکاری علمی- آموزشی میان دانشگاه 
فردوسی مشهد و دانشگاه کشاورزی ترکمن به 
نام صفرمراد آتایویچ نیازاف و یادداشت تفاهم 
دوجانبه همکاری های علمی- آموزشــی میان 
دانشگاه فردوسی مشهد و موسسه ملی زبان های 

خارجی ترکمن دولت محمد آزادی، ۱۳ سند 
همکاری مشــترکی بود که در حضور روسای 
جمهور ایران  و ترکمنســتان توسط مسووالن 
عالی رتبه دو کشور به امضا رسید. همچنین در 
نتیجه رایزنی ها و توافقات صورت گرفته و نهایی 
شدن این توافق ها به مناسبت سفر رییس جمهور 
به کشور ترکمنستان، 2۸۳ نفر از اتباع کشورمان 
که در زندان های آن کشور نگهداری می شدند، 
برای گذراندن ادامه دوران محکومیت خود به 
ایران منتقل شدند. در این مبادله چهار زندانی 
کشور ترکمنستان در ایران نیز تحویل عوامل آن 
کشور شدند.روحانی همچنین هشتم فروردین 
در جریان دومین روز ســفر خود به کشورهای 
حاشیه خزر به شهر تاریخی مرو سفر و در آنجا 
از آثار تاریخی و اماکن مذهبی این شهر باستانی 
بازدید کرد. وی به منظور دیدار با الهام علی اف 
رییس جمهور  آذربایجان، مرو را به مقصد باکو 
ترک کــرد. رییس جمهور پــس از حضور در 
مراسم استقبال رسمی در »زاگولبا«)کاخ ریاست 
جمهوری آذربایجان(، در جلســه ای با همتای 
آذربایجانی خود گفت وگو و سپس در نشست 
مشترک هیات های عالیرتبه دو کشور حضور 
یافت و سخنرانی کرد. در حاشیه این نشست، 
جمهوری اسالمی ایران و جمهوری آذربایجان 
هشت سند و یادداشت تفاهم همکاری مشترک 

امضا کردند.
برنامه اجرایی یادداشت تفاهم همکاری در 
زمینه زنان و خانواده، یادداشت تفاهم همکاری 
در زمینــه ورزش و جوانــان، برنامه مبادالت 
فرهنگــی میان ایران و آذربایجان، یادداشــت 
تفاهم همکاری های بهداشتی و درمانی، یادداشت 
تفاهم همکاری در زمینه توســعه مشــترک 
بلوک  های اکتشاف نفتی در دریای خزر، یادداشت 
تفاهم در زمینه تقویت همکاری های صنعتی، 
یادداشت تفاهم همکاری اقتصادی و موافقتنامه 
ســرمایه گذاری مشــترک در احداث راه آهن 
رشت- آستارا، هشت سندی است که میان دو 

کشور به امضا رسید.
۹ فروردیــن نیز روحانی همــراه با علی اف 
در حاشــیه همایش اقتصاد و تجارت ایران و 
آذربایجان، کارخانه خودروسازی خزر )کارخانه 

تولید مشــترک خودروی ایران و آذربایجان( و 
همچنیــن از طریق ویدئو کنفرانس خط آهن 
آســتارا- آستارا را افتتاح کردند. رییس جمهور 
پس از سخنرانی در این همایش، به سفر رسمی 
سه روزه خود به دو کشور همسایه ترکمنستان 
و جمهــوری آذربایجان پایــان داد و به تهران 

بازگشت.
روحانی امروز نیز به دعوت رسمی همتای 
ترکیه ای خود و برای حضور در دور دوم مذاکرات 
سه جانبه ایران- روسیه- ترکیه، به آنکارا پایتخت 

ترکیه سفر می کند.
روزهای پرکار معاون اول �

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور 
نیز مانند رییس جمهور  تعطیالت نوروز خود را 
با ســفر آغاز و به کرمان زادگاه خود رفت. وی 
در جریان دومین روز سفر خود به کرمان، یکم 
فروردین با حضور در روستای گورک از مناطق 
زلزله زده بخش کوهساران راور بازدید و اظهار 
امیــدواری کرد که با توجه به روند بازســازی 
واحدهای مسکونی، تا پایان تیرماه ساخت این 
واحدها به اتمام برسد. معاون اول رییس جمهور 
در جمع مردم روســتای گــورک همچنین از 
اختصاص 2۰۰ میلیون دالر از صندوق توسعه 
ملی برای بازســازی مناطق زلزله زده کرمان و 
کرمانشاه خبر داد و گفت: طبق پیگیری های 
صورت گرفته و با تایید مقام معظم رهبری مقرر 
شد 2۰۰ میلیون دالر از محل صندوق توسعه 
ملی برای طرح های بازسازی مناطق زلزله زده 
کرمانشاه و کرمان اختصاص یابد که تاکنون ۱۶۰ 
میلیارد تومان منابع به استان کرمان تخصیص 
داده شــده اســت.معاون اول رییس جمهور ۴ 
فروردین با حضــور در ارگ تاریخی بم از روند 
بازسازی این ارگ که به دلیل زلزله پنجم دی 
۱۳۸2 تخریب شــده بود، بازدید کرد. بازدید 
از مجتمع توانبخشــی و مراقبتی شبانه روزی 
بنیاد خیریه ســپهر بم از دیگر برنامه  های این 
روز جهانگیری بــود. وی در جریان این بازدید 
کارگاه دسته سیم خودرو تیبا در این مجتمع 
را نیــز افتتاح کرد. معــاون اول رییس جمهور  
همچنین از خط تولید مودم شرکت ارگ جدید 
بم بازدید کــرد. وی در ادامه بازدیدهای خود، 
در شرکت خودروســازی کرمان موتور حضور 
یافت و ضمــن رونمایی از محصول جدید این 
شرکت با نام خودروی هیوندای اکسنت جدید 
از خطوط تولید این شرکت بازدید کرد. معاون 
اول رییس جمهور  در آییــن رونمایی از اولین 
خودروی تولیدی هیوندای اکسنت شرکت کرمان 
موتور حمایت از کاالی ایرانی یک هدف گیری 
عالمانه دانست و تاکید کرد: باید به محصولی 
که حاصل دسترنج کارگران، مهندسان، جوانان 
و سرمایه گذار این مملکت است احترام گذاشت و 
از آن حفاظت کرد. جهانگیری شامگاه ۴ فروردین 

به تهران بازگشت.
جهانگیری هفتــم فروردین نیز در جریان 
سفر یک روزه به شهرستان شهریار استان تهران 
تعدادی از پروژه های کشــاورزی و عمرانی این 
شهرستان را افتتاح کرد. وی در آیین بهره برداری 

از این پروژه ها به جهت گیری های دولت در سال 
۹۷ اشــاره و توسعه شرکت های دانش بنیان و 
حمایت جدی دولــت از این بخش و توجه به 
روستاها به عنوان کانون های اصلی تولید امنیت 
غذایی در کشور را از جمله این جهت گیری ها 
اعالم کرد. معاون اول رییس جمهور همچنین 
با تاکید بر لزوم توجه به مساله آب در روستاها 
گفت: ما از تهدیدات بیرونی هیچ نگرانی برای 
آینده کشور نداریم، بلکه نگرانی ما از وضعیت 
مسایلی مانند آب و خاک است. جهانگیری در 
واکنش به انتصاب جان بولتون به عنوان مشاور 
امنیت ملی رییس جمهــور آمریکا، او را فردی 
حقوق بگیر منافقین معرفی کرد که فکر می کند 

ملت ایران با تهدیداتش جا می زنند.
جهانگیــری ۱۰ فروردین جهــت بازدید 
از دریاچــه ارومیه و برخــی اماکن تاریخی و 
گردشگری و همچنین حضور در جلسه بررسی 
مشکالت و موانع اصلی توسعه استان آذربایجان 
شرقی به تبریز ســفر کرد. وی صبح شنبه از 
موزه قاجار، مقبرة الشعرا، خانه مشروطه و میدان 
شهرداری در شهر تبریز بازدید کرد و در جریان 
اقدامات صورت گرفته در جهت آماده ســازی 
این اماکن تاریخی برای بازدید گردشــگران و 
نیز رویداد تبریز 2۰۱۸ قرار گرفت. معاون اول 
رییس جمهور در ادامه برنامه های خود از مجموعه 
تاریخی َربع رشیدی، قلعه تبریز و نمایشگاه و 
فروشگاه صنایع دستی و آثار تجسمی هنرمندان 

در دانشگاه هنر اسالمی تبریز نیز بازدید کرد.
معــاون اول رییس جمهــور همچنین در 
جلسه ای با حضور استاندار، معاونان استاندار و 
مدیران اجرایی استان آذربایجان شرقی مشکالت 
و موانع اصلی توسعه استان را مورد بررسی قرار 
داد. وی در این جلسه با تاکید بر اینکه معنای 
»حمایت از کاالی ایرانی« این نیســت که هر 
محصولی با هر کیفیتی به خــورد مردم داده 
شــود، اظهار کرد: باید محصوالت از کیفیت و 
قیمت مناســب برخوردار بوده و رقابت در بازار 

نیز وجود داشته باشد.
اســحاق جهانگیری ۱2فروردین به همراه 
استانداران آذربایجان شرقی و غربی با قایق از 
بخش های مختلف دریاچه بازدید میدانی هم 
انجام داد و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت 
ایــن دریاچه قرار گرفت. وی پس از این بازدید 
در جمــع خبرنگاران با تاکید بر اینکه دریاچه 
ارومیه از آغاز دولت یازدهم همواره مورد توجه 
دولت بوده است، خاطر نشان کرد: تشکیل ستاد 
احیای دریاچه ارومیه با مســوولیت معاون اول 
رییس جمهور جزو اولین مصوبات دولت یازدهم 
بود که بعد از تشکیل این ستاد تصمیمات مهمی 
در آن اتخاذ شد. معاون اول رییس جمهور  گفت: 
خوشبختانه در حال حاضر تراز دریاچه ارومیه 
وضعیت مناسبی دارد، البته نسبت به شرایطی 
که پیش بینی کرده بودیم کمی عقب تر هستیم 
و امیدوارم با اقداماتی که طی ســال های ۹۷ و 
۹۸ انجام می شود، بتوانیم به مردمی که تحت 
تاثیر دریاچه ارومیه هســتند و به مردم ایران 
این اطمینان را بدهیــم برنامه احیای دریاچه 
ارومیه اجرا خواهد شــد. جهانگیری عصر روز 
۱2 فروردین پس از پایان ســفر سه روزه خود 
به استان آذربایجان شرقی به تهران بازگشت. به 
دلیل همراهی اعضای خانواده جهانگیری در دو 
سفر کرمان و آذربایجان شرقی در ایام نوروز، وی 
از طریق پرواز عادی و در کنار مسافران نوروزی 

این سفرها را انجام داد.

رییس جمهور سال جدید را با دیپلماسی آغاز کرد؛

تاکید بر همکاری های منطقه ای

انرژی هسته ای

دیپلماسی

ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی گفت که بخشــی از 
پیشرفت ها در زمینه آب سنگین بیستم فروردین ماه رونمایی 
خواهد شد. به گزارش ایسنا، بهروز کمالوندی اظهار کرد: ما در 
زمینه آب سنگین پیشرفت های خوبی داشتیم که بخشی از آن 
2۰ فروردین به مردم عرضه می شود البته االن کمافی السابق 
تولید خوبی در زمینه آب سنگین داریم و به آمریکا و روسیه هم 
صادر کرده بودیم که دو کشور مهم دنیا هستند و به تعدادی 
از کشــورهای دیگر هم مقادیر کمی صادر کردیم و در حال 
مذاکره هستیم که مقادیر بیشتری را صادر کنیم. وی افزود: 

بنا بر این قرار است که در آینده از آب سنگین به عنوان ماده 
اولیه برای محصوالت دیگر اســتفاده کنیم که بخشی از آن 

بیستم فروردین ماه رونمایی می شود.
کمالوندی در گفت وگو با رادیو ادامه داد: ما دو یا ســه 
اولویت اساســی داریم که یکی از آنها توســعه نیروگاهی 
و افزایــش ظرفیــت نیروگاه هــا از هزار مگاوات اســت. 

صحبت هایی هم در زمینــه نیروگاه های کوچک صورت 
گرفتــه که یک اولویت در جهــت تولید انرژی و احتماال 
استفاده از آب شیرین کن است. سخنگوی سازمان انرژی 
اتمی ادامه داد: اولویت دیگر ما به توسعه کاربرد پرتوها بر 
می گردد که استفاده پزشکی دارد به خصوص که در این 
زمینه به لحاظ کمیت مشکلی نداریم و کیفیت هم خوب 

اســت ولی می خواهیم کیفیت اول دنیا را داشته باشیم. 
مثــال کارهایی مثــل GMP یــا FDG کارهای درجه 
اول دنیاســت و اگر کسی GMP انجام می دهد و تولید 
ایزوتوپ از این مسیر دارد وقتی با کشورهای پیشرفته دنیا 
صحبت می کنیم، می گویند این درجه اول تولید به لحاظ 
کیفیت است و این هدف ماست. وی در پایان خاطرنشان 
کرد: البته در علوم، صنایع و تکنولوژی جدید به خصوص 
کوآنتوم آقای دکتر صالحی شخصا نظرشان این است که 

حتما سازمان روی آن کار کند.

در آستانه برگزاری اجالس سه جانبه روسای جمهور ایران، 
ترکیه و روسیه در آنکارا در هفته جاری، روزنامه ینی شفق ترکیه 
مقاله ای را از محمدجواد ظریف منتشر کرده که در آن وزیر امور 
خارجه کشورمان تاکید کرده است: باید اختالفات مان را پیرامون 

میز گفت وگو حل و فصل کنیم نه در میدان نبرد.
بخشــی از مقاله وزیر امور خارجه کشورمان در این روزنامه 
ترکیه ای که با عنوان »ضرورت پایبندی به اصول مشــترک« 

منتشر شده است، به شرح زیر است:
»پیش از پیروزی انقالب اسالمی در سال ۱۹۷۹میالدی، ایران 
یکی از معدود کشورهای اسالمی بود که روابطی حسنه با رژیم 
اسراییل داشت، فراتر از این، رژیم شاه مخلوع در هموار کردن راه 
برای انعقاد پیمان کمپ دیوید میان مصر و رژیم صهیونیستی 
نقش موثری داشــت. پذیرش این امر برای بیشتر ایرانیان که 

آرمان فلسطین را آرمان خود می دانستند ساده نبود به همین 
دلیل، نخســتین اقدام نیروهای انقالبی پس از پیروزی انقالب 
اسالمی، برافراشتن پرچم فلسطین بر فراز سفارتخانه ای بود که 
قبال دیپلمات های اسراییل ساکن آن بودند. از آنجا که انقالب و 
رهبرانش همواره آرمان فلسطین را آرمان خود می دانستند، از 
همان آغاز، به هیچ سازشــی درباره این آرمان تن ندادند و در 
این راه فشارها، محاصره و حتی جنگ نیابتی یا مستقیم را به 

جان خریدند.
جمهوری اسالمی ایران رنج و درد فلسطین را- مانند رنج های 
همه کشورهای عربی دوست و همســایه- رنج و درد خویش 
می داند و امنیت و آزادی آنان را امنیت و آزادی خویش، اما برخی 

کوشیدند که جهان عرب را به صحنه تصفیه حساب ها و عرصه 
طمع ورزی های خود تبدیل کنند این در حالی است که جمهوری 
اسالمی- بر خالف آنان- امنیت و ثبات خویش را در گرو  امنیت و 
ثبات منطقه- به ویژه امنیت و شکوفایی همسایگان خود- می داند. 

این مساله ای است که باید برای همگان در اولویت باشد.
در همین راســتا، جمهوری اســالمی ایران در فرصت های 
مختلف، خواســتار بنیان نهادن یک پیمان امنیتی مشــترک 
شــده است که بر پایه گفت وگو، اصول مشترک و سازوکارهای 
اعتمادساز استوار باشد تا مقدمه ای برای خروج منطقه از داالن 
تاریکی باشد که توان همه کشورها در آن دچار فرسایش می شود. 
جمهوری اسالمی ایران بارها تاکید کرده است که برای حفاظت 

از حسن همجواری، امنیت و منافع مشترک، آماده همکاری با 
همه طرف هاست.امنیت مشترک ما و همسایگان مان که مرزهای 
زمینی و آبی با آنها داریم، مبتنی بر پایبندی به اصولی مشترک 
است که اسناد سازمان ملل آن را مشخص می کند، اصولی مانند 
حاکمیت، خودداری از تهدید به اســتفاده از زور، حل بحران ها 
به شکل مسالمت آمیز، احترام به حاکمیت کشورها بر اراضی و 
حریم مرزهایشان، خودداری از دخالت در امور داخلی کشورها و 
حق تعیین سرنوشت. ما نمی خواهیم که در این زمانه، بار دیگر 
شاهد جنگ های خونین و طوالنی جاهلی باشیم و برای آنکه این 
پرده از تاریخ مان تکرار نشود، باید در چشمان یکدیگر نگاه کنیم 
و تصمیم بگیریم که اختالفات مان را پیرامون میز گفت وگو حل 
و فصل کنیم نه در میدان نبرد. این ســخن به معنای فراموش 
کردن اختالف ها نیست اما خواسته ما آن است که اختالف ها، 

دوستی ها را مکدر نگرداند.

کمالوندی خبر داد:

پیشرفت ها در زمینه آب سنگین 2۰ فروردین رونمایی می شود

ظریف:

باید اختالفات مان را روی میز گفت وگو حل و فصل کنیم

رهبر انقالب در حرم رضوی:

هیچ کس به دلیل مخالف بودن نظرش با حکومت، 
تحت تعقیب قرار نمی گیرد 

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب اسالمی در پیامی به  مناسبت آغاز 
سال ۱۳۹۷، سال جدید را سال »حمایت از کاالی ایرانی« نام گذاری کردند. 
رهبر انقالب در بخشی از پیام خود تاکید کردند که همه باید تالش کنند و 
کار کنند و محور هم عبارت است از تولید ملی؛ یعنی اگر چنانچه تولید ملی 
را همه تعقیب و دنبال گیری کنند، بسیاری از مشکالت اقتصادی، مشکالت 
معیشتی مردم هم مساله اشتغال، هم مساله سرمایه گذاری و بقیه چیزها حل 
خواهد شد. آســیب های اجتماعی به میزان زیادی کاهش پیدا خواهد کرد؛ 
یعنی محور، تولید ملی است. بنابراین اگر تولید ملی شتاب گیرد، بسیاری از 

مشکالت حل خواهد شد. رهبر انقالب افزودند: این فقط مربوط به مسووالن 
نیست؛ آحاد ملت همه می توانند در این زمینه کمک کنند و به معنای واقعی 

کلمه وارد میدان شوند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین در اجتماع عظیم زائران و مجاوران 
حرم مطهر رضوی حضور یافتند و با اشاره به استحکام و نشاط انقالب در 
چهل سالگی و خنثی شدن نقشه شوم آمریکایی ها برای منطقه، به تبیین 
چرایی، الزامات و راه های تحقق شــعار سال یعنی حمایت از کاالی ایرانی 
پرداختند و با تاکید بر »قابل حل بودن همه مشکالت با نگاه به داخل« و 
نیز ضرورت توجه و به کارگیری هرچه بیشتر جوانان در میدان های مختلف 
از جمله عرصه های مدیریتی افزودند: نسل جوان و پرافتخار این سرزمین، 
پرچم استقالل، عزت، عظمت و شرافت ایران را بلندتر از هر زمان دیگر به 
اهتزاز درخواهد آورد. رهبر انقالب اسالمی با اشاره به ظرفیت های کشور و 

بیان اینکه ایران عزیز از لحاظ مجموع منابع نفت و گاز در دنیا اول است، 
گفتند: اگر این ظرفیت های فراوان با ابتکار و حضور جوانان و مدیران فعال 
و کوشــا در عرصه همراه شود، اقتصاد ایران جزو ۱2 اقتصاد اول پیشرفته 

دنیا خواهد شد.
 حضــرت آیت اهلل خامنــه ای درباره »آزادی« نیــز گفتند: برخی افراد 
بی انصاف با سوءاســتفاده از آزادی، می گویند در کشــور آزادی نیست و 
بیگانگان هم در تبلیغات خود آن را بازتاب می دهند در حالی  که در کشور 

آزادی فکر، آزادی بیان و آزادی انتخاب وجود دارد.
 ایشان خاطرنشان کردند: امروز هیچ کس در جمهوری اسالمی، به دلیل 
مخالف بودن فکر و نظرش با حکومت، تحت تعقیب و فشار قرار نمی گیرد 
و بنا هم بر چنین کاری نیســت اما آزادی در جمهوری اســالمی، همانند 

سایر نقاط دنیا، چارچوب دارد.
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خبر

قیمت سکه و طال ) فروش به تومان (

نرخ ارز ) فروش به تومان (

سيف مطرح كرد؛
 اقدامات بانك مركزي براي جذب 

سرمايه گذاري خارجي
رييس كل بانك مركزي اقدامات الزم براي جذب ســرمايه گذاري خارجي 

را تشريح كرد.
به گزارش »جهان صنعت«  ولي اهلل سيف در خصوص جذب سرمايه گذاري 
خارجي گفت: بديهي است براي توسعه اقتصاد كشور بايد از ظرفيت هاي قانوني 
مختلف استفاده شود و در اين راستا عالوه بر حمايت از سرمايه گذاران داخلي، 

بايد از موضوع جذب سرمايه گذاري خارجي نيز حمايت كرد.
رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه تســهيل فضاي كسب وكار يكي از 
راهكارهاي اصلي براي جذب سرمايه گذاري خارجي است، ادامه داد: به هر ميزان 
محيط و فضاي كسب وكار در كشور تقويت شود امكان جذب سرمايه گذاري 

خارجي بيشتر فراهم مي شود.
سيف در ادامه تصريح كرد: در زمينه جذب سرمايه گذاري خارجي رقابت 
بين كشورها وجود دارد و ايران براي موفقيت در اين رقابت بايد به نحوي عمل 

كند كه محيط كسب وكارش در مقايسه با رقبا جذاب تر باشد.
وي اظهار كرد: در حال حاضر رتبه كشــور در زمينه فضاي كسب وكار 
در جهان مناسب نيست، بنابراين بايد موانع فعاليت هاي اقتصادي و نكات 
بازدارنده كه مي تواند براي سرمايه گذار، ريسك و هزينه ايجاد كند، برطرف 
شــود. ايجاد انضباط در بازار اقتصادي كشــور، تعريــف حقوق ذي نفعان 
و مشــخص كردن دامنه مســووليت ها در تمامي سطوح در زمينه جذب 

سرمايه گذاري نقش دارد.
               

ورود اسكناس  با طراحي جديد از سال ۹۷
مدير كل ريالي و نشر بانك مركزي از طراحي اسكناس و ايران چك در قالب 
سند ملي خبر داد و گفت: بانك مركزي از سال ۹۷ به بعد در صورتي كه اسكناس 

و ايران چك جديدي را بخواهد طراحي كند بر اساس سند ملي خواهد بود.
مسعود رحيمي در گفت وگو با ايِبنا با بيان اينكه سند ملي اسكناس در حال 
نهايي شدن است و بر اساس آن تكليف اسكناس در قطعات مختلف از لحاظ 
ابعاد و ويژگي ها دســته بندي شده و در بازه زماني بين ۵ تا ۱۰ سال اجرايي 
مي شود، اظهار كرد: اسكناس هاي كنوني به هيچ وجه از دور خارج نخواهد شد، 

اما اسكناس هاي جديد بر اساس بندهاي اين سند ملي به چاپ مي رسد.
مدير كل ريالي و نشر اسكناس بانك مركزي خاطرنشان كرد: كار كارشناسي 
اين ســند به پايان رسيده و تاييد اوليه در كميته ها اخذ شده است؛ بنابراين 
پيش بيني مي شــود در ســال ۹۷ بتوان اسكناس ها را بر اساس آن طراحي و 

روانه بازار كرد.
وي تصريح كرد: حوزه هاي مختلفي كه در فرآيند طراحي، توليد و نشــر 
اسكناس ذي مدخل هستند، دست به دست هم داده اند و براي اولين بار نگاه شان 
اين است كه از طراحي موردي يك دموي خاص يا يك قطعه اسكناس خاص از 
اين پس پرهيز كرده و به دنبال اين باشند كه سند پنج ساله يا حتي ۱۰ ساله 

ملي در حوزه اسكناس وجود داشته باشد. 

رشد بدهي بانك ها به بانك مركزي
بدهي بانك ها به بانك مركزي هرچند كه مســير كندتري را نســبت به 
گذشــته طي مي كند اما همچنان رو به افزايش بوده و به ۱۱۷ هزار ميليارد 

تومان رسيده است.
به گزارش ايسنا، برداشت بانك ها از بانك مركزي و بدهكار شدن آنها طي 
سال هاي قبل همواره يكي از معضالت شبكه بانكي بوده است؛ چراكه از عوامل 
موثر در افزايش پايه پولي و در نهايت رشد تورم  به شمار مي رود. اين بدهي 
عمدتا به دليل بي نظمي و بي انضباطي مالي بانك ها يا تنگناي اعتباري براي 
تامين منابع الزم تسهيالت تكليفي  ايجاد مي شود. اين در حالي است كه به 
ويژه در سال هاي اخير بدهي بانك ها به بانك مركزي افزايش يافته و در آخرين 
آمارها از حدود ۸۳ هزار ميليارد تومان در دي ماه ســال ۱۳۹۴ تا ۱۱۷ هزار 
ميليارد تومان در دي ماه سال گذشته رشد كرده است. همچنين اين بدهي در 
فاصله دي ماه ۱۳۹۵ تا همين دوره در سال قبل ۱۷ هزار ميليارد تومان افزايش 

داشت كه بيانگر رشد ۷/6 درصدي است.
بررسي جريان بدهي بانك ها به بانك مركزي و اضافه برداشت آنها نشان 
مي دهد در حال حاضر بانك هاي خصوصي با 6۷ هزار ميليارد تومان بيشترين 
ميزان بدهي را به خود اختصاص دادند كه در مقايسه با دي ماه ۱۳۹۵ بيش 
از ۳۳ هــزار ميليارد تومان افزايش دارد. با اين حال در بانك هاي تجاري و 
تخصصي برخالف بانك هاي خصوصي تسويه بدهي در ارقام مشاهده مي شود؛ 
به طوري كه بانك هاي تجاري در دي ماه سال ۱۳۹۵ حدود ۱۵ هزار ميليارد 
تومان اضافه برداشــت داشتند كه در همين ماه در سال گذشته به 6۹۰۰ 
تومان كاهش يافت. براين اســاس بدهي بانك هاي تجاري در دي ماه سال 
قبل به دي ماه دو ســال پيش ۵۵ درصد و در مقايســه با پايان آن سال تا 

۴۲ درصد كمتر شده است.

آغاز رسمي ادغام بانك ها در سال ۹۷
براساس وعده اي كه بانك مركزي براي ادغام بانك هاي نظامي و نهايي شدن 
اين تصميم در مورد موسسه ثامن و بانك مهر اقتصاد با بانك انصار در بهار داده 
است، به زودي مخاطبان شبكه بانكي با شكل گيري يك بانك جديد و البته 

بزرگ مواجه خواهند شد.
به گزارش ايسنا، در پايان سال گذشته اخبار مربوط به ادغام برخي بانك ها و 
موسسات شايد داغ ترين خبر بانكي بود. به هر صورت در اين سال با ساماندهي 
موسســات غيرمجاز و انحالل تمامي موسســات بزرگ تصميم بر اين شد تا 
موسسه اعتباري ثامن كه مجوزي از بانك مركزي ندارد و همچنين بانك مهر 
اقتصاد كه همين شرايط را پشت سر مي گذارد ادغام شده و با يك بانك ديگر 

تجميع شوند.
البته تاكنون جزيياتي از نحوه اين ادغام منتشر نشده و مشخص نيست كه 
قرار است با چه سازوكاري و حتي چه نامي فعاليت بانك جديد انجام شود، اما 
مشخص است كه با اطميناني كه مديران بانك مركزي داده اند قرار نيست حتي 

كوچك ترين آسيبي به سپرده گذاران وارد شود.
تجميع بانك ها به اين سه مورد ختم نشده و در مجموع قرار است هر شش 
بانك و موسسه نظامي ساماندهي شوند. در اين شرايط بانك حكمت، موسسه كوثر 
و بانك قوامين نيز در مرحله بعدي تجميع خواهند شد و در نهايت شاهد فعاليت 
فقط دو بانك نظامي خواهيم بود. اين در حالي است كه قرار است در آينده  حتي 

اين دو بانك هم با يكديگر ادغام و يك بانك نظامي قوي ايجاد شود.

يه
نما

گروه اقتصادي- مي گويند سالي كه نكوست 
از بهارش پيداست؛ اين روزها هم جوالن قيمت ها 
در بازار ارز و سكه نويد بهاري را داده كه نمي توان 
به روزهاي اميدواركننده اي در آن دلخوش بود.

سال ۹6 كه تمام شد بي شك همه يقين پيدا 
كرده بودند كه حداقل به دليل تدبيرهايي كه 
دولتمردان انديشيده بودند ديگر قيمت ها باالتر 
از نرخ هاي ثبت شده در سال ۹6 نمي روند. اما 
حقيقت بازار چيز ديگري را نشان داد؛ قيمت هاي 
امروز بازار به جايي رسيده كه تاكنون بازار چنين 
قيمت هايي را به خود نديده اســت و ركوردي 

تاريخي را براي آن رقم زده است.
ششــم فروردين همزمان با شروع روزهاي 
كاري، معامله دالر با نرخ ۵۰۰۰ و ۵۰۳۰ تومان 
آغاز شد و تا ۵۱۰۰ تومان پيش رفت كه نشان 
از رشد بيش از ۳۰۰ توماني آن بعد از تعطيالت 
چند روزه داشت. در همين روزها سكه هم كه 
قيمت آن از تغييرات نرخ دالر تبعيت مي كند 
رشد قابل توجهي داشــت و حدود ۱۲۰ هزار 
تومان در چند روز ابتدايي سال  جاري گران شد 
و تا بيش از يك ميليون و ۷۰۰ هزار تومان قيمت 
خورده است. با اين حال رييس كل بانك مركزي 
در اولين واكنش ارزي خود در سال  جاري و به 
دنبال گراني دالر تا ۵۱۰۰ تومان اعالم كرد كه 
تقاضاي كنوني بازار ناشي از مصارف واقعي نيست 
و انتظارات نقش مهمي در آن ايفا مي كند. سيف 
اطمينان داد كه وضعيت ارزي مناسب است و 

بازار در بلندمدت دچار كسري نمي شود.

اما حقيقت چيز ديگري را نشان مي دهد. در 
ســال گذشته نيز كه بازار دچار آشفتگي شده 
بود، هر بــار كه قيمت ها اوج مي گرفت رييس 
كل بانك مركزي با اطمينان كامل وعده مي داد 
كه به زودي قيمت ها كاهشي مي شود و گراني 
در بازار ارز وجود ندارد؛ اين درحالي است كه هر 
بار كه رييس كل بيانيه جديدي براي بازار ارز 
و سكه صادر مي كرد تا بتواند آرامش را به بازار 
بازگرداند باز هم خلف وعده مي شد و قيمت ها 
برخالف آنچه انتظار مي رفت نرخ هاي جديدي 

را براي بازار به ثبت مي رساند. 
اكنون كه اين ناآرامي ها در بازار ارز و سكه به 
سال جديد هم كشيده شده و حتي آشفته تر 
از سال ۹6 شده است اين انتظار وجود دارد كه 
ديگر مقامات دست از وعده هاي تكراري بردارند 
و يك بار هم كه شــده تصميمي اساسي براي 
بازار اتخاذ كنند تا حداقل بتوان شعار امسال را 
به واقعيت نزديك كرد و در سايه آن به رونقي 

كه اقتصاد انتظارش را دارد رسيد.
در اين بيــن تعدادي از نمايندگان مجلس 
اعتقــاد دارند كه بازار ارز و جوالن قيمت ها در 
آن نشان مي دهد كه دولت در حال انتفاع از اين 
افزايش قيمت هاست و شايد دليل سكوت مقامات 
به همين موضوع برمي گردد تا دولت بتواند در 
خالل اين افزايش قيمت ها  كسری خود را جبران 
كند. هرچند اين موضوع بارها از سوي بسياري از 
كارشناسان اقتصادي نيز مطرح شده اما هر بار 
دولت در پاسخ به اين اظهار نظرها ادعا كرده كه 

انتفاعي از اين افزايش قيمت ها نمي برد و اين گونه 
اظهارات از سوي كارشناسان خالف واقع است.اما 
اكنون كه در سال ۹۷ قرار داريم و با وجود تمام 
اقدامات خرد و كالني كه در سال ۹6 دولتمردان 
انجام دادند تا شايد بتوانند آشفتگي ها را از بازار 
ارز و سكه دور كنند اين اقدامات نه تنها هنوز 
نتيجه نداده كه روز به روز در حال دور شدن از 
آن چيزي است كه مقامات انتظارش را داشتند؛ 
بنابراين تنها اين نكته باقي مي ماند كه دولت در 
حال بهره كشي از اين منابع ارزي براي كسب 
سود است و ديگر نمي تواند با انكار اين واقعيت 

به دنبال الپوشاني اقداماتش باشد. 
حقيقت اين است كه اين قيمت هاي نجومي 
و اين بار گراني قيمت ها در بازار ارز نويد سالي را 
مي دهد كه حتي مي توان به پيش بيني تورم هاي 
باالي ۱۰ درصد نيز دست زد. بر همين اساس 
بايد گفت اگر اين افزايش قيمت ها همچنان ادامه 
دار باشد مانعي جدي براي تحقق شعار سال در 
جهت حمايت از كاالي ايراني خواهد شد و در 
نتيجه بايد منتظر روزهايي باشيم كه نه تنها سايه 
ركود از اقتصاد كشور برچيده نشده كه روز به روز 
شاهد خروج بنگاه هاي اقتصادي از مسير توسعه 
كشور باشيم.  بنابراين بهتر است كه دولتمردان 
كمر همت ببندند تا بتوانيم براي تحقق شعار 

سال گام هاي استواري برداريم.
مطالبه مجلس از دولت �

در همين حال عضو كميسيون برنامه و بودجه 
مجلس با بيان اينكه افزايش نرخ ارز در اواخر سال 

قبل به دليل كاهش درآمد نفتي دولت در شش 
ماهه ابتدايي سال بوده است، گفت: قيمت دالر 
بايد به ۴۲۰۰ تومان كاهش يابد و اين مطالبه را 

از مديران ارشد دولت پيگيري خواهيم كرد.
محمد حســيني با بيان اينكه متاسفانه در 
اليحه و قانون بودجه  قيمت دالر و قيمت فروش 
نفت به صورت صريح ذكر نمي شود، گفت: در 
اليحه بودجه  تنها يك رقم كلي به عنوان درآمد 

نفتي براي هر سال ذكر مي شود.
عضو هيات امناي صندوق توسعه ملي گفت: 
در اين بين ۳۰ درصد درآمد ارزي مذكور  را به 
صندوق توسعه ملي، ۱۴/۵ درصد به وزارت نفت 
و مــا بقي را به دولت كه رقم آن مثال در رديف 
۲۱۰۱۰۹ آمده است، اختصاص مي  دهيم، اين 
رقم براي سال  جاري ۱۰۱ هزار  ميليارد تومان 
بوده است.اين نماينده مجلس گفت: به اين ترتيب 
هر تغييري كه در نرخ ارز، تعداد بشكه نفت  به 
فروش رفته و همچنين قيمت نفت اتفاق بيفتد 
اجازه داريم  تنها تا سقف  رديف ۲۱۰۱۰۹  پول  

حاصله را به خزانه واريز كنيم.
عضو كميسيون برنامه و بودجه در ادامه با 
اشاره به آمار باالي متقاضيان ارز براي سفرهاي 
خارج از كشــور گفت: ايرالين هاي تركيه براي 
تشــويق مردم ايران جهت سفر به اين كشور 
قيمــت بليت پرواز را كاهــش داده اند و مردم 
با مبالغ كمتري مي توانند به تركيه سفر كنند. 
حال فرض كنيد هر مسافر همراه خود ۱۰۰۰ 
دالر به خارج از كشور ببرد و از طرفي تعطيلي 

صرافي در روزهاي نخست سال عرضه و تقاضا 
را به هم زده است و متاسفانه نهادهاي متولي 
نيز در اين برهه تعلل داشــته و عملكرد قابل 

قبولي نداشته اند.
مدير كل سابق ديوان محاسبات كشور  گفت: 
برخــي گزارش ها از آن حكايت دارد كه برخي 
دالالن، ارز را از كشورهاي حاشيه خليج فارس  
وارد كشور كرده و در ايام عدم حضور بازيگر اصلي 
بازار ارز يعني بانك مركزي، روند عرضه و تقاضا 

را در دست گرفته اند.
وي با بيان اينكه اميدواريم با كاهش تقاضا 
بعد از تعطيالت نــوروزي قيمت دالر كاهش 
يابد، گفت: مطالبه مــا كاهش قيمت دالر به 

۴۲۰۰ تومان است.
وي خاطرنشــان كــرد:  در حال حاضر و با 
افزايش يكباره قيمت دالر، توليدكنندگان براي 
ثبت سفارش واردات مواد اوليه دچار سرگرداني 
شده اند و اين وضعيت مي تواند توليد داخل را نيز 

با چالش رو به رو كند.
متوليان بازار ارز بايد بازخواست شوند �

عضو كميسيون تلفيق بودجه مجلس نيز با 
بيان اينكه دولت تمايل دارد تا كسري بودجه خود 
را از طريق افزايش قيمت ارز جبران كند گفت: 
اظهارات رييس كل بانك مركزي آسيب جدي 

به اقتصاد كشور وارد كرده است.
جبار كوچكي نژاد با بيان اينكه دولت تمايل 
دارد تا كسري بودجه خود را از طريق افزايش 
قيمت ارز جبران كند، گفت: در اواخر سال ۹6 
هــم افزايش قيمــت ارز رخ داد  و دولت اقدام 
موثري  در اين خصوص انجام نداد و اين موضوع 

موجب نگراني نمايندگان شده است.
وي گفت: اختالف ۱۵۰۰ توماني فروش ارز 
در بازار با قيمت تعيين شده  در قانون بودجه 
مي تواند كسري بودجه دولت را جبران كند اما 
از طرفي آسيب هاي جدي نيز به توليد وارد 
مي كند.عضو كميســيون تلفيق بودجه ۹۷ 
تاكيــد كرد:  هرچند برخي معتقدند افزايش 
نرخ ارز منجر به رونق صادرات مي شــود اما 
نبايد اين نكته را فراموش كرد كه قســمت 
مهمي از صادرات كشور مبتني بر خام فروشي 
است. اين در حالي است كه وقتي توليد كننده 
مواد اوليــه را با قيمــت ۵۰۰۰ تومان وارد 
مي كند محصول نهايي نيز با افزايش قيمت 
مواجه شده و اين امر باعث بازگشت ركود و 

تورم مي شود.
وي افــزود: ايــن روش باعث تعميق ركود 
در كشور شــده و ظاهرا دولت متوجه تبعات 
تصميمات خود نيست. دولت بايد تالش كند تا 
به بازار ارز ثبات ببخشد ولي متاسفانه اين عزم 

در بازار ارز كشور ديده نمي شود.
كوچكي نژاد اضافه كرد: تالطم بازار ارز هم  
به توليد آسيب مي رساند و هم موجب بازگشت 
ركود و تورم مي شود. گران شدن قيمت ارز منجر 
به افزايش قيمت مواد اوليه وارداتي شده و به اين 
ترتيب با  افزايش قيمت محصول نهايي، عرضه با 
قيمت باالتري انجام شده و مصرف كننده كه در 
سطح پايين تري از قدرت خريد قرار دارد تمايلي 
به خريد محصول نداشته و به اين ترتيب بار ديگر 

با بحران تقاضا رو به رو خواهيم شد.

برآورد نهادهاي بين المللي از وضعيت اقتصاد ايران در سال جديد

نهادهاي بين المللي همچــون بانك جهاني و صندوق بين المللي پول در 
پيش بيني خود از شرايط اقتصادي ايران در سال جديد به طور مشترك بر اين 

نظر هستند كه نرخ رشد اقتصادي كمتر از چهار درصد است.
بانك جهاني در اولين روزهاي سال ۲۰۱۸ ميالدي گزارشي را منتشر كرد 
تحت عنوان »چشم انداز اقتصادي جهان« كه در آن پيش بيني كرد نرخ رشد 
اقتصاد ايران به عنوان دومين اقتصاد منطقه غرب آسيا به دليل كاهش توليد 
نفت و محدوديت هاي دسترسي به بازارهاي تامين مالي تا سال ۲۰۲۰ به ۴/۳ 
برسد. در حالي كه اين نهاد مالي بين المللي نرخ رشد اقتصادي ايران در ژوئن 
سال ۲۰۱۷ را ۴ درصد اعالم كرده بود، اما در انتهاي اين سال با ۰/۴كمتر از 

پيش بيني قبلي خود نرخ رشد اقتصادي را رقم ۳/6 اعالم كرد.
بانك جهاني نرخ رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۱۸ را طبق برآورد خود در 
ماه ژوئن سال ۲۰۱۷ رقم ۴/۱ پيش بيني كرده بود، اما در ابتداي سال ۲۰۱۸ با 

كاهش ۰/۱ اعالم كرد كه در پايان اين سال نرخ رشد اقتصادي ۴ خواهد بود.
برآوردهاي صندوق بين المللي پول از نرخ رشــد اقتصادي ايران كمتر از 
پيش بيني هاي بانك جهاني است. اين نهاد بين المللي پيش بيني كرده است كه 
نرخ رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۱۸ به عدد ۳/۸ برسد.صندوق بين المللي 
پول به كشور ايران و همسايگان آن توصيه كرده است كه در اين سال كشورهاي 
همجوار وارد فاز توافقات تجاري شــوند تا صادرات خود را افزايش دهند و از 
نوسان توليدات خود جلوگيري كنند.در گزارش منطقه اي صندوق بين المللي 
پول كه چشم انداز منطقه غرب آسيا، شمال آفريقا، افغانستان و پاكستان را در 
بر مي گيرد با پيش بيني ثبات قيمت جهاني نفت اين طور نتيجه گيري مي كند 
كه اثرات افزايش توليد نفت ايران بعد از توافق هســته اي كاهش پيدا كرده 
است. با اين حال اين نهاد بين المللي نرخ رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۱۸ 
را نسبت به سال قبل آن در وضعيت بهتري پيش بيني مي كند و افزايش ۰/۳ 

را دور از انتظار نمي داند.
صندوق بين المللي پول كه از سال ۲۰۱۷ نرخ تورم ايران را دو رقمي مدنظر 

قرار مي داد، پيش بيني مي كند كه در سال ۲۰۱۸ تورم با ۰/۴ كاهش به نرخ 
۱۰/۱ برسد. در اين گزارش تصريح شده است كه كسري بودجه در سال ۲۰۱۸ 

به ميزان ۲/۲ درصد از توليد ناخالص داخلي باشد.
اين گــزارش مي افزايد اقتصاد ايران در كوتاه مدت با چالش هايي رو به رو 
خواهد شد كه نااطميناني بخش خارجي را در پي خواهد داشت. در صورتي كه 
تنظيم يك بسته اصالحات اقتصادي جامع حاوي اقدامات مكمل بودجه جهت 
كاهش بدهي هاي دولت، يكسان سازي نرخ ارز و انتقال سياست هاي پولي به 
يك چارچوب بازار محور انجام شود، نشان دهنده تعهد دولت ايران به ايجاد ثبات 
اقتصادي است.همچنين هزينه تجديد سرمايه بانك ها مي تواند از محل انتشار 
اوراق قرضه جديد و بلندمدت دولتي تامين شود. البته الزم است كه اختيارات 
بانك مركزي در حوزه نظارت بر بانك ها افزايش پيدا كند. همچنين بازارمحور 
كردن چارچوب سياست پولي به شكلي كه استقالل بانك مركزي تقويت شود 
و قدرت كنترل نقدينگي مي تواند به تثبيت نرخ تورم در سطوح پايين بينجامد. 

اين روند به اعتبار پذيري نظام نرخ ارز هم كمك مي كند.

گزارش2

وزير اقتصاد با اشاره به دستاوردهاي دولت در سال هاي اخير 
گفت: ۲۳ اَبَرپروژه اقتصادي در حوزه كسب وكار تدوين و براي اجرا 

در نظر گرفته شده است.
مسعود كرباسيان با تاكيد بر اينكه سامانه جامع هوشمند گمركي 
به پروژه ملي تبديل مي شود، گفت: سامانه جامع گمركي با هدف 
مبارزه فراگير و پايدار با پديده قاچاق كاال به يك پروژه ملي تبديل 
مي شود تا منويات رهبر معظم انقالب در مبارزه جدي و اصولي با 

قاچاق عملياتي شود.
كرباسيان با اشاره به نامگذاري سال ۹۷ از سوي رهبر معظم 
انقالب به نام »حمايت از كاالي ايراني« و تمجيد ايشان از عملكرد 
سامانه جامع گمركي در كاهش قاچاق به كشور به ايرنا گفت: اين 
نامگذاري، همانند نامگذاري سال هاي اخير كه همواره »اقتصاد« 
محور بوده، نشان دهنده اين واقعيت است كه همچنان رفع مشكالت 
اقتصادي كشور در چارچوب سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي بايد 

اولويت اصلي دستگاه اجرايي باشد.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: با توجه به نيازهاي كشــور 
و خواست جامعه كه بهبود وضعيت معيشتي و همچنين ايجاد 
اشتغال براي جوانان است، نامگذاري اقتصادي و توليد محور سال 
جديد اقدامي اصولي، منطقي و برآمده از مطالبه عمومي در راستاي 
اجماع براي حمايت از اقتصاد ملي است.وي تاكيد كرد: همه فعاالن 
اقتصادي، اقتصاددانان و مديران كشور طي يك سال گذشته خواهان 
وحدت عمومي براي كمك به رونق كارآفريني در كشور بوده اند. از 
اين منظر حمايت از كاالي ايراني به معناي همين ترجمان وحدت 

در خدمت آباداني كشور است.
كرباسيان افزود: حال كه سال جديد با رويكرد رونق كارآفريني 
نامگذاري شده، تمام اركان حاكميتي و دولتي مسير را دريافته اند 
كه بايد رفتارها را براين اساس تنظيم كرد تا اقتصاد داخلي رنگ 

توسعه كامل به خود ببيند.
وي ادامه داد: خوشبختانه بينش كارآفريني در كشور جا افتاده 
و نسل جوان بيش از آنكه عطش استخدام در ارگان هاي دولتي را 

داشته  باشند به كارآفريني متمايل شده اند. در صورتي كه حمايت 
از كاالي ايراني هم صورت گيرد، رونق بازار به كار و تالش بيشتر 

به آنها ياري مي رساند.
وزير اقتصاد بيان كرد: طي چند سال گذشته با توسعه حضور 
مجموعه هاي دانش بنيان در كشور و به خصوص استارت آپ ها، 
مسير كارآفريني و توليد تغيير كرده  است. همين امروز مجموعه هايي 
در كشور وجود دارند كه كااليي در كالس بين المللي و با مولفه هاي 
بومي توليد مي كنند. همه اينها محصول تالش جوانان است و نبايد 
از بيان اين واقعيت پرهيز كنيم كه جوان ايراني در صورتي كه امكان 
بروز داشته  باشد، استعداد و خالقيت براي توليد با كيفيت و هوشمند 
را دارد.وزير امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد: حاال كه قرار است از 
كاالي ايراني حمايت شود، بايد دقت كنيم كه از كارآفرين ايراني نيز 
به اندازه كافي حمايت شود. رويكرد دولت دوازدهم نيز اين بوده كه 
فرآيند توسعه اقتصادي را تسهيل كند و كارنامه امروز دولت هم آن 

را تاييد مي كند كه اين مسير با دقت طي شده است.
وزير اقتصاد يادآور شد: تداوم رشد توليد ناخالص داخلي، تك 
رقمي  ماندن نرخ تورم، استمرار روند كاهش وابستگي بودجه دولت 
به نفت، بهره برداري از سامانه جامع گمركي، تكميل طرح جامع 
مالياتي، توسعه و ارتقاي ضريب نفوذ بازار سرمايه در اقتصاد كشور 
و افزايش اتكاي تامين مالي بنگاه هاي اقتصادي به اين بازار، استمرار 
روند مثبت اشتغالزايي و تثبيت وضعيت شاغالن موجود را مي توان 
به عنوان بخشي از دستاوردهاي دولت هاي يازدهم و دوازدهم طي 

سالي هايي كه گذشت برشمرد.
كرباسيان تصريح كرد: با وجود اين اقتصاد ايران به اصالحات 
ساختاري نيازمند است. خوشبختانه برنامه ششم توسعه و همچنين 
برنامه اقتصاد مقاومتي به عنوان اسناد باالدستي و به معنايي نقشه 
راه روشنگر و كارشناسي در اختيار دستگاه اجرايي كشور است و با 

توجه به اين موضوع مي توان سرعت تحقق خواسته ها و مطالبات 
عمومي جامعه را افزايش داد.

وي در ادامه بيان كرد: با توجه به نامگذاري سال از سوي رهبر 
انقالب با موضوع حمايت از كاالي ايراني، هدف گذاري اوليه روشن 
شده و اصالحات و بازنگري ساختارهاي اقتصادي هم بر اين محور 
پيش خواهد رفت كه صنايع تقويت شوند، فرآيند اشتغال سرعت 
گيرد و روند مصرف مردم هم اصالح شــود.وزيرامور اقتصادي و 
دارايي با بيان اولويت هاي اصلي افزود: خوشبختانه رهبر انقالب در 
سخنراني اخير خود به درستي از مبارزه جدي با قاچاق صحبت 
كردند؛ اشاره ايشان به موضوع سامانه جامع هوشمند گمركي براي 
مجموعه وزارت اقتصاد روحيه بخش بود. حدود ۲۰۰ هزار نفر در 
مجموعه وزارت اقتصاد حضور دارند و اين خانواده ها تالش مي كنند 
حركت در مسير بهبود روندها را ادامه دهند.كرباسيان گفت: اين 
سامانه در راستاي مبارزه با قاچاق، فسادزدايي از ساختار گمرك، 
بهبود فضاي كسب وكار از طريق كاهش فرآيندهاي بوروكراتيك، 
تسهيل امكان تجارت از طريق افزايش سرعت انجام امور تجاري و 
بهبود استانداردهاي داخلي از طريق همسان سازي قواعد گمركي 
با ديگر كشــورهاي جهان راه اندازي شده و كارنامه آن طي مدت 
سپري شده نشان مي دهد كه بخش مهمي از اهداف محقق شده  

و البته مسير توسعه اين سامانه همچنان بايد ادامه يابد.
وي در رابطه با سامانه جامع گمركي اظهار كرد: سامانه جامع 
گمركي يك نمونه است كه توانسته ضمن مبارزه با قاچاق، فضاي 
تجارت را تسهيل كند. وزير اقتصاد بيان كرد: در مسير حمايت از 
كاالي ايراني نخستين و شايد مهم ترين برخورد جدي با پديده قاچاق 
است؛ در اين راستا رويكرد اصلي وزارت اقتصاد و گمرك براين اصل 
استوار است كه در جهت حمايت از توليد داخلي و حتي حمايت 
از تجارت رسمي و قانوني به صورت منطقي، ساختاري و پايدار با 

قاچاق برخورد كند.وي تصريح كرد: موضوع حمايت از توليد كننده 
و مصرف كننده، چند بُعدي اســت. بنابراين همه اركان دولت و 
حاكميت با وحدت رويه و رفتار بايد به سمت تحقق شعار حمايت 
از صنايع داخلي بروند. در اين مسير به خصوص مصرف كنندگان 
هم بايد دقت داشته باشند كه با مصرف كاالي قاچاق ضمن اينكه 
به توليد داخل صدمه مي زنند، عمال سالمت خانواده خود را هم 
به خطر مي اندازند چراكه عموم كاالهاي قاچاق از استانداردهاي 

الزم برخوردار نيستند.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: حمايت از كاالي ايراني، به 
ســرعت به يكي از دغدغه هاي مجموعه اقتصادي كشور تبديل 
خواهد شد چراكه پيشرفت كشور، ايجاد اشتغال براي جوانان و رونق 

اقتصادي همگي در گرو حمايت از كاال و توليدات داخلي است.
وي گفت: توسعه صنايع با وجود كاالي قاچاق ممكن نيست. 
توليدكننده داخلي نيازمند حضور در فضاي رقابتي اســت ولي 
وقتي كاالي قاچاق با قيمت كمتر در بازار توزيع مي شود، عمال 
اين فضاي رقابتي از ميان مي رود. وزير اقتصاد افزود: از طرف ديگر 
همين توليدكننده بايد كاالي ايراني را به بازارهاي جهاني صادر و 
از اين طريق ارزش افزوده براي كشور ايجاد كند. براي تحقق اين 
اهداف تمام فرآيندهاي اداري بايد با سرعت، دقت و البته هزينه 
كمتر به انجام برسد كه كاالي ايراني هم از نظر قيمتي قدرت رقابت 
در بازارهاي جهاني را پيدا كند. با اين نگاه هم سامانه جامع هوشمند 

گمركي در خدمت تحقق اين اهداف قرار خواهد گرفت.
وزيرامور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: اين وزارتخانه تالش 
مي كند طي سال  جاري الگوي سامانه جامع هوشمند گمركي را به 
بخش هاي ديگر مانند ماليات نيز تعميم دهد. كرباسيان با يادآوري 
اين نكته كه به طور يقين حمايت از كاالي ايراني از سوي مردم بايد 
با حمايت از سوي دولت همزمان باشد، گفت: نظام مالياتي هوشمند 
و دقيق ضمن مبارزه با فساد، كاهش فرآيندهاي بوروكراتيك اداري 
و سرعت بخشي به امور مي تواند مشوق توليدكننده داخلي براي كار 

بيشتر و توليد مقرون به صرفه تر باشد.

بازنگري در ساختارهاي مالی؛

طراحي ۲۳ اَبَرپروژه اقتصادي

نوسانات ارزی به سال 97 رسيد؛

وعده هاي بی سرانجام
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حمله ترامپ به برنامه حفاظت از مهاجران  غیرقانونی
دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا بار دیگر مخالفت خود با اعطای موقعیت 
قانونی به صدها هزار مهاجر بدون مدرک که به عنوان کودک به آمریکا آورده 

شده اند را ابراز کرده است.
او در رشته توئیت هایی در روز یکشنبه اعالم کرد که جمهوریخواهان باید با 
متوسل شدن به گزینه اتمی قوانین شدیدی )علیه مهاجرت غیرقانونی( همین 
حاال اتخاذ کنند. گزینه اتمی به رویه ای در سنای آمریکا گفته می شود که در 
آن اکثریت با یک اکثریت ساده - یعنی ۵۱ رای به جای ۶۰ رای معمول - به 
طرحی رای می دهد. ترامپ همچنین مکزیک را متهم کرد که برای متوقف 

کردن عبور مهاجران از مرز کم کاری کرده یا اصال کاری نکرده است.
او تهدید کرد که از نفتا )موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی میان مکزیک، 
کانادا و آمریکا( خارج شود. رییس جمهور آمریکا از ماه مارس قصد کنار گذاشتن 
این برنامه را داشت اما دادگاه ها مانع آن شدند و گفتند اجرای این قانون باید تا 

زمان رسیدگی به شکایات قانونی ادامه یابد.
این برنامه موســوم به داکا در دوره باراک اوباما رییس جمهور قبلی آمریکا 
معرفی شد و به کسانی که در کودکی با بزرگساالن به آمریکا آمده اند اجازه 
موقت  کار و تحصیل می دهد. این برنامه دیگر متقاضی نمی پذیرد اما کسانی 
که از قبل در آن شرکت داشتند می توانند تا زمان ادامه برنامه عضویت در آن 

را تمدید کنند.
ترامپ در توئیت های خود از کاروان هایی که به سوی آمریکا می آیند سخن 
گفت که ظاهرا به بیش از هزار مهاجری اشاره دارد که شبکه خبری فاکس، 
کانال محبوب ترامپ، یکشنبه گذشته برنامه ای درباره آنها پخش کرد. گفته 
می شود که این مهاجران عمدتا هندوراسی که از آزار و جنایات سازمان یافته 
می گریزند با هم سفر می کنند و قصد دارند خود را از طریق مکزیک به آمریکا 

برسانند و درخواست پناهندگی کنند.
برنامه داکا )تاخیر در اقدام در مورد مهاجرت در کودکی( تقریبا ۸۰۰ هزار نفر 
را در برمی گیرد که به آرزومندان معروفند، اما ترامپ گفت که شمار فزاینده ای 
از مهاجران غیرقانونی از این برنامه سوءاستفاده می کنند و مکزیک را به سهل 

انگاری در امنیت مرزی متهم کرد.
او جمهوریخواهان کنگره را ترغیب کرد مصوبه ضدمهاجرت سفت و سختی 
وضع کنند. به نظر می رسید که او بار دیگر مهاجرت های غیرقانونی به آمریکا را 
به برنامه داکا نسبت می دهد. او گفت: خیلی ها وارد می شوند چون می خواهند 
از برنامه داکا سوءاستفاده کنند و واقعا باید ببینیم... دموکرات ها فرصتی عالی 
داشــتند اما آن را به باد دادند. توئیت های تازه رییس جمهور آمریکا در خالل 
مذاکرات پرتنش بر سر پیمان نفتا میان دولت او و انریکه پینا نیه تو، رییس جمهور 
مکزیک، منتشــر می شود. توئیت های ترامپ در شبکه توئیتر با واکنش های 
متفاوتی روبه رو شد. هوادارانش از او حمایت کردند اما جان کیسیک فرماندار 
جمهوریخواه اوهایو که زمانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری بود نوشت: یک 
رهبر واقعی امیدوار می ماند و امید می دهد  و کودکان بی گناهی را که آمریکا را 

خانه خود می دانند ناامید نمی کند.

سناتور جمهوریخواه:
خروج آمریکا از سوریه فاجعه خواهد بود

BBC- لیندسی گراهام، یکی از سناتورهای ارشد جمهوریخواه هشدار داد 
که خروج نیروهای آمریکایی از سوریه به معنی قدرت گرفتن دوباره داعش و 

افزایش نفوذ ایران در سوریه خواهد بود.
گراهام که عضو کمیسیون نظامی سنای آمریکاست در گفت وگو با شبکه 
فاکــس، این کار را بدترین تصمیم و فاجعــه پیش رو توصیف و داعش را به 
بوکسوری تشبیه کرد که روی رینگ افتاده و خروج سربازان آمریکایی از سوریه 
به آن امکان می دهد دوباره سر پا بایستاد. او گفت داعش سه هزار نیرو در سوریه 
دارد و اگر آمریکا نیروهایش را زود از سوریه بیرون بکشد داعش بر خواهد گشت، 
جنگ ترکیه و کردها از کنترل خارج خواهد شد و دمشق را بدون حضور آمریکا 

به ایران داده اید. آمریکا حدود دو هزار نفر در سوریه نیرو دارد.
رییس جمهور آمریکا دو روز پیش گفت نیروهای این کشور خیلی زود از 
سوریه بیرون خواهند آمد. این برخالف آن چیزی بود که مقامات آمریکایی تا 
به حال می گفتند؛ اینکه حضور آمریکا در سوریه فقط به مبارزه با داعش محدود 
نمی شود بلکه مساله توازن قوا در منطقه و به خصوص »مقابله با ایران« مطرح 
است. مقامات نظامی و مشاوران ترامپ هم با او هم  عقیده نیستند و خبرگزاری 
رویترز از قول یک مقام ارشد دولتی گفته است مشاوران ترامپ فکر می کنند 
الزم است آمریکا با تعداد کمی نیرو حداقل دو سال دیگر در سوریه بماند. این 
مقام گفت که رییس جمهور آمریکا از این مشورت راضی نبوده اما روشن نیست 

آیا او واقعا فرمان خروج نیروهای آمریکایی را از سوریه بدهد یا نه.

کاهش محبوبیت ژاپنی ها از دولت آبه
رویترز- نتایج نظرسنجی های رسانه های ژاپنی حاکی از آن است که حدود 

نیمی از مردم این کشور از دولت نخست وزیر فعلی حمایت نمی کنند.
نتایج نظرسنجی روزنامه یومیوری نشان داد، میزان نارضایتی از دولت شینزو 
آبه، نخست وزیر ژاپن به ۵۰ درصد رسیده است. نظرسنجی خبرگزاری کیودو 
نیز به نتایج مشابهی منتج شده و حاکی از آن است که 47/۵ درصد ژاپنی ها از 
دولت فعلی حمایت نمی کنند. بر اساس نتایج نظرسنجی روزنامه یومیوری 4۲ 
درصد از ژاپنی ها از دولت آبه حمایت می کنند. نتایج نظرسنجی خبرگزاری 
کیودو نیز از حمایت 4۲/4 درصدی ژاپنی ها از دولت کشورشان حاکی است. 
این نظرسنجی ها هر دو در سی ویکم مارس تا اول آوریل برگزار شده اند. کاهش 
محبوبیت دولت آبه در میان ژاپنی ها به دنبال طرح اتهام فساد مالی علیه وزیر 

دارایی پیشین صورت گرفته است.

عذرخواهی نادر پیونگ یانگ از رسانه های کره جنوبی
یورونیوز- رهبر کره شمالی یک روز پس از برگزاری کنسرت هنرمندان 

کره جنوبی در پیونگ یانگ، با آنها دیدار کرد عکس: خبرگزاری یونهاپ
یک مقام ارشد کره شمالی در اقدامی نادر از خبرنگاران رسانه های کره جنوبی 
بابت ایجاد محدودیت در پوشش خبری کنسرت خوانندگان پاپ کره ای که 
با حضور کیم جونگ اون در پیونگ یانگ برگزار شــد، عذرخواهی کرد. کیم 
یونگ چول، عضو ارشد حزب حاکم کره شمالی با حضور در جمع خبرنگاران 
کره جنوبی در هتلی در پیونگ یانگ با آنان درباره عدم وجود دسترسی به محل 
برگزاری این کنسرت صحبت کرد. وی گفت: متعهد هستیم که به خبرنگاران 
کره جنوبی برای پوشــش آزاد و تصویربرداری بدون محدودیت کمک کنیم. 
جلوگیری از پوشش رسانه ای و فیلمبرداری بدون محدودیت کار درستی نبود. 
وی افزود: رویداد یکشنبه گذشته ویژه بود زیرا کیم جونگ اون در آن حضور 
داشت. فکر می کنم همکاری الزم میان سازمان دهندگان کنسرت و نیروهای 

امنیتی وجود نداشت.

خروج دیپلمات های روسی از استرالیا
ایسنا- وزیر خارجه استرالیا اعالم کرد که دو دیپلمات اخراج شده روسی، 
این کشــور را ترک کردند. جودی بیشاپ، رییس دستگاه دیپلماسی استرالیا 
اعالم کرد: دیپلمات های سفارت روسیه در استرالیا که پس از اخراج هفت روز 
مهلت داشتند تا کشور را ترک کنند، مطابق با زمان مشخص شده عمل کرده 
و از استرالیا خارج شدند. استرالیا پیش از این اعالم کرد که همزمان با برخی 
دیگر از کشورهای غربی و در پی مسمومیت جاسوس سابق روس در انگلیس 

تصمیم گرفته دو دیپلمات روسی را اخراج کند. 

نگاه

خبر

چین با افزایش تعرفه هایی بر ده ها محصول 
وارداتــی ایاالت متحده به افزایش تعرفه فوالد 
و آلومینیوم از سوی آمریکا واکنش نشان داد. 
گوشت خوک و شراب از جمله کاالهایی هستند 

که تعرفه های جدید چین شامل آنها می شود.
وزارت دارایــی چین دیــروز اعالم کرد که 
تعرفه هایی جدید بیــن ۱۵ تا ۲۵ درصد برای 
مجموعا ۱۲۸ کاالی وارداتی از آمریکا وضع کرده 
است. گوشت خوک، شراب و میوه های گوناگون 
وارداتی از ایاالت متحده از جمله کاالهایی است 

که تعرفه های جدید چین شامل آنها می شود.
تعرفه  های اعمال شــده تازه از ســوی این 
کشور محصوالت وارداتی از آمریکا به ارزش سه 
میلیارد دالر )برابر با 4/ ۲ میلیارد یورو( را شامل 
خواهد شد. این اقدام واکنشی است به افزایش 
تعرفه فوالد و آلومینیــوم که چندی پیش از 
سوی آمریکا اعمال شد و حدود یک هفته پیش 
به اجرا درآمد. برخالف چین که حال دســت 
به تالفــی زده، تعرفه های آمریکا برای فوالد و 
آلومینیوم شامل حال کشورهای عضو اتحادیه 
اروپا، کانادا و مکزیک نمی شود، دست کم تا اول 
ماه می سال جاری میالدی. دولت دونالد ترامپ 
ممکن است تا آن تاریخ در تصمیم خود بازنگری 
کرده و تعرفه های خود را علیه این کشورها نیز 

اعمال کند.
امکان وضع تعرفه های تازه �

به گزارش شــینهوا، هنوز مشخص نیست 
که آیــا چین تدابیر و گام هــای تالفی جویانه 
گسترده تری علیه ایاالت متحده برخواهد داشت 
یا نه، با این حال واشنگتن قصد اعمال تعرفه های 
دیگری را نیز دارد. دولت آمریکا به تازگی اعالم 
کرده بود که قصد دارد بر واردات از چین به ارزش 
حداکثر ۶۰ میلیارد دالر تعرفه هایی تازه اعمال 
کند و همچنین سرمایه گذاری از این کشور در 

ایاالت متحده را محدود سازد.
طبق اعالم دولت آمریکا این اقدامات گامی 
است در راه مقابله با سیاست اقتصادی و رقابت 
غیرعادالنه چین در عرصه تجاری و همچنین 
واکنش به سال ها سرقت کاالها فکری. رابرت 
الیتیزر، مامور ویژه و مشــاور دونالد ترامپ در 
امور تجاری قرار است که طی دو ماه آینده برنامه 

مشخصی در این راستا تهیه و ارائه کند.
معاون رییس شورای تجارت ملی ترامپ نیز 
گفته است که سیاست جدید برای متعادل کردن 
ســودی است که چینی ها در جریان معامالت 

غیرمنصفانه خود به دست آورده اند.
دولت چین، واشنگتن را فراخوانده بود که از 
وضع تعرفه های جدید علیه این کشور خودداری 
کند. وزارت بازرگانی چین به تازگی در بیانیه ای 
تصریح کرده بود که در پی دعوا نیست  اما به هیچ 

وجه از جنگی تجاری با آمریکا نمی ترسد.
یکی از سخنگویان وزارت خارجه چین نیز 
چندی پیش حتی شکایت از آمریکا به سازمان 
تجارت جهانی را ممکــن خوانده و گفته بود: 
چین وقتی منافع و حقوق قانونی اش خدشه دار 

می شود، آرام نخواهد گرفت.
ضایعات آلومینیوم و گوشت خوک یخ زده 
وارداتــی از آمریکا در معرض ۲۵ درصد تعرفه 
تازه قرار خواهند گرفت که عالوه بر مالیاتی است 
که از قبل وجود داشت. چندین محصول دیگر از 
جمله مغزدانه ها، میوه های تازه و خشک، داروی 
گیاهی جینسنگ و شراب هم با ۱۵ درصد تعرفه 
اضافه روبه رو خواهند شد. مفتول فوالدی هم با 

۱۵ درصد تعرفه تازه روبه رو می شود.
تصمیــم دولت ترامپ در مــورد افزایش 
عوارض گمرکی بر واردات فوالد و آلومینیوم 
در داخل آمریکا نه تنها با انتقادهای بین المللی 
روبه رو شد، بلکه مخالفت های جدی را حتی 
در صفوف هم حزبی های رییس جمهور آمریکا 
به دنبال داشت. صد تن از نمایندگان حزب 
جمهوریخواه با امضای نامه ای هشدارآمیز در 
ایــن باره تاکید کردند کــه عوارض گمرکی 
سبب کمتر شدن توانایی رقابت شرکت های 
آمریکایی و فقیرتر شــدن مصرف کنندگان 

خواهد شد.
مساله کسری تجاری بین آمریکا و چین که 
هر سال به بیش از ۱۰۰ میلیارد دالر می رسد، 
همواره یکی از دردســرهای جدی آمریکا بوده 
است با این حال، بسیاری از کارشناسان چینی 
اعالم کردند داده های آمار تجاری آمریکا دقیق 

نبوده و میزان کسری تجاری با چین را بیشتر 
جلوه داده است. آمریکا میزان کسری تجاری در 
برابــر چین را بیش از 37۰ میلیارد دالر برآورد 

کرده است.
ارشدترین مقام دارایی هنگ کنگ که همپایه 
وزیر محسوب می شود گفت: جنگ تجاری چین 
و آمریکا باعث بیکاری ۲۰ درصد از مردم این شهر 
جنوبی چین خواهد شد. پال چانموپو دیروز به 
دنبال شــدت گرفتن جنگ تجاری دو کشور 
افزود: بر اثــر این نبرد تجاری میان دو اقتصاد 
بــزرگ دنیا، از هر پنج نفر در هنگ کنگ، یک 

نفر بیکار خواهد شد.
آمریکا نظم تجارت جهانی را برهم می زند

این در حالی است که دیروز رییس فدراسیون 
صنایــع آلمــان اعالم کرد کــه آمریکا در پی 
تضعیف سازمان تجارت جهانی است. آمریکا با 
وضع تعرفه های گمرگی جدید و مانع تراشی در 
فعالیت دادگاه استیناف سازمان تجارت جهانی، 

نزاعی تجاری به راه انداخته است.
دیتر کمپف، رییس فدراسیون صنایع آلمان 
دیروز با انتقاد از سیاست های تجاری دولت آمریکا 
گفت رییس جمهور آمریکا به ظاهر در پی اصالح 
سازمان تجارت جهانی است اما در عمل واشنگتن 
در حال تضعیف قوانین بین المللی تجارت است. 
رییس فدراسیون صنایع آلمان دولت آمریکا را 

متهم کرد که دادگاه  استیناف سازمان تجارت 
جهانی را فلج کرده است.

دادگاه اســتیناف ســازمان تجارت جهانی 
مسوول بررسی اختالفات در مبادالت تجاری 
جهان است. این دادگاه باید هفت قاضی دائم در 
اختیار داشته باشد اما هم اکنون تنها پنج قاضی 
دارد که تعداد آنها تا پایان سال جاری میالدی 
به چهار تن کاهش پیدا می کند. دولت آمریکا به 
بهانه اصالح سازمان تجارت جهانی و نگرانی از 
ضعف های موجود در ساختار این نهاد مانع از پر 

کردن این خأل قضایی شده است.
رییس فدراسیون صنایع آلمان، آمریکا را متهم 
کرد که با محاصره ناعادالنه و وضع تعرفه های 
گمرکی پرسش برانگیز و تعرفه های به اصطالح 
محافظتی سیستم تجارت بین المللی را که بر 
قوانین مشخصی استوار است به قهقرا می برد. 
دیتر کمپف گفت که سیاســت تجاری آمریکا 
در پی بازگشت به دوران برتری قدرت بر قانون 
است و نظم تجارت جهانی را با پیامدهایی غیر 

قابل پیش بینی تهدید می کند.
ســازمان تجارت جهانی که ســال ۱۹۹۵ 
میالدی بنیان  گذاشــته شد، در کنار صندوق 
بین المللی پول و بانک جهانی در شمار مهمترین 
سازمان های تجاری جهان به شمار می رود. هدف 
این سازمان فراهم سازی بستر الزم برای تجارت 

آزاد کاال و خدمات در سراســر جهان و حذف 
محدودیت های گمرگی و سایر موانع است. یکی 
از وظایف اصلی این ســازمان که در شهر ژنو 
مستقر است، میانجیگری در اختالفات تجاری از 
جمله بررسی اتهام پرداخت یارانه های غیرمجاز یا 

پایین  آوردن قیمت هاست.
رییس فدراســیون صنایع آلمان می گوید 
ایاالت متحده خود به عنوان شاکی بیشترین 
مراجعه را به هیات حل اختالف سازمان تجارت 
جهانی داشــته و تا کنون در ۱۱7 مورد به این 
سازمان شکایت کرده است. این در حالی است 
که کشورهای اتحادیه اروپا تا کنون در مجموع 
۹7 بــار و چیــن تنها ۱۵ بار به این ســازمان 

شکایت برده اند.
رییس فدراسیون صنایع آلمان تاکید کرد 
که سازمان تجارت جهانی نباید به ابزاری برای 
سوء استفاده تبدیل شود و خواستار آن شد که 
آمریکا و سایر کشورها مانند چین و هند برای 
اصالح این ســازمان و به روز کــردن قوانین و 

فرآیندهای آن با اتحادیه اروپا همکاری کنند.
این درخواست فدراسیون صنایع آلمان دیروز 
تنها ساعاتی پس از اقدام تالفی جویانه چین در 
وضع تعرفه های جدید برای بخشی از کاالهای 
آمریکایی مطرح شد. نزاع تجاری آمریکا با چین 

وارد مرحله تازه ای شده است.

چالش

دست کم ۲۰ نفر در درگیری های کشمیر کشته شدند
دویچه وله- منطقه کشمیر شاهد سخت ترین درگیری ها در سال جاری میالدی بوده است. در پی زدوخوردهایی در بخش 

هندی کشمیر دست کم ۲۰ نفر کشته شده اند. مقامات دستور تعطیلی مدارس و دانشگاه ها را دیروز صادر کردند.
در جریان درگیری هایی که در بخش هندی کشمیر به وقوع پیوست، دست کم ۲۰ نفر جان خود را از دست دادند. طبق 
اعالم مقامات پلیس تنها در جنوب بخش هندی کشمیر ۱7 نفر در پی زدوخورد میان نیروهای امنیتی و اعضای گروه های 

افراطی جدایی طلب کشته شدند. گفته می شود که ۱3 نفر از کشته شدگان شورشی بوده اند.
به گفته پلیس و شاهدان عینی سه غیرنظامی نیز جان خود را در این درگیری ها از دست دادند. صد ها تن قصد داشتند جلوی 
عملیات نیروهای امنیتی علیه شورشیان مظنون را بگیرند. شمار زخمی شدگان در این زدوخوردها حدود 7۰ نفر اعالم شده 

است. مقامات هند با توجه به ناآرامی ها و ناامنی منطقه دستور دادند که درهای مدارس و دانشگاه ها دیروز بسته بماند.
رویترز در گزارش خود همچنین از لغو بخشی از رفت و آمد قطارها و مسدود شدن دسترسی کاربران به اینترنت در منطقه 
هندی کشمیر خبر داده است. این شدیدترین درگیری است که منطقه کشمیر در سال جاری میالدی شاهد آن بوده است. 
از دهه ۸۰ میالدی و باال گرفتن بحران کشمیر تا کنون بیش از 44 هزار نفر کشته شده اند که شمار زیادی از آنان غیرنظامی 
بوده اند. جدایی طلبان مسلمان در بخش هندی کشمیر خواهان استقالل از هند هستند. بخش اعظم منطقه کشمیر بین 
هند و پاکستان تقسیم شده است. بخش کوچکی از کشمیر نیز به چین تعلق دارد. هند و پاکستان هر دو کشمیر را متعلق 

به خود می دانند و تا کنون دو بار بر سر این منطقه با یکدیگر جنگیده اند.

۱۵کشته در حمله بوکوحرام به شهری در شمال نیجریه
رویترز- شورشیان بوکوحرام به شهری در شمال نیجریه حمله کردند. بین ۱۵ تا ۱۸ نفر در جریان این حمله جانشان 

را از دست دادند. این حمله احتماال تدارکی برای برگزاری اعتصابی سراسری در شهر مایدوگوری است.
در حمله شورشیان بوکوحرام به شهر مایدوگوری در شمال نیجریه دست کم ۱۵ نفر کشته و ۶۸ نفر زخمی شدند. خبرگزاری 
فرانسه اما از کشته شدن ۱۸ نفر و جراحت ۸4 نفر خبر داده است. این حمله در آخرین ساعات یک شنبه گذشته روی داد 
و اولین حمله بوکوحرام پس از اعالم آمادگی دولت نیجریه برای مذاکره با این گروه شورشی است. به گفته مقامات رسمی 
نیجریه، ۱۸ نفر از شورشیان بوکوحرام با یک بمب گذار انتحاری و نیز خمپاره انداز به یک پایگاه نظامی و دو روستای تحت 

محاصره در نزدیکی شهر مایدوگوری حمله کردند. این شهر مرکز استان بورنو و محل شکل گیری گروه بوکوحرام است.
حمله یک شنبه شب گذشته یکی از بی پرواترین حمالت در ماه های اخیر و در حقیقت تدارکی برای آغاز یک اعتصاب 
سراسری در مایدوگوری بوده است. بیشتر کشته شدگان در حین فرار از محل نبرد میان نیروهای دولتی و شورشیان جان شان 

را از دست دادند.
از زمان تاسیس گروه شبه نظامی تندروی بوکوحرام در سال ۲۰۰۹ تا کنون بیش از ۲۰ هزار نفر جان شان را از دست 
داده  و دو میلیون نفر آواره شده اند. ارتش و دولت نیجریه بارها مقاومت نیروهای شورشی را در هم شکسته اند اما اسالم گرایان 
حمالت مجددی را بیشتر در بازارها و مساجد ترتیب می دهند. ربایش صدها دختر مدرسه ای توسط بوکوحرام در تمام دنیا 

بازتاب گسترده ای داشت.
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بازتاب

بحران تازه میان فلسطینیان غزه و اسراییل به کشمکشی 
لفظی بین رهبران اســراییل و ترکیه منجر شده و بنیامین 
نتانیاهو و رجب طیب اردوغان یکدیگر را قصاب و تروریست 

خوانده اند.
بروز حمالت لفظی میان رییس جمهور ترکیه و نخست وزیر 
اسراییل پس از آن آغاز شد که در جریان تظاهرات فلسطینیان 
در امتداد مرزهای غزه با اسراییل روزهای جمعه و شنبه گذشته 
دست کم ۱۶ فلسطینی کشته و حدود ۱۵۰۰ فلسطینی دیگر 

زخمی شدند.
رجب طیب اردوغان شــامگاه شــنبه گذشته گفت که 
کشــورهای غربی اقدام ترکیه در عفرین سوریه را نکوهش 
می کنند، اما در برابر کشــتار غیرانسانی که اسراییل به راه 
انداخته و راهپیمایی بازگشت فلسطینیان را به خاک و خون 

کشیده سکوت کرده اند.
اردوغان در سخنرانی اش در جمع اعضای حزب خود، 
عدالت و توسعه، با اشــاره به مکالمه تلفنی اش با دونالد 
ترامپ گفت: از او پرســیدم که آیا شما )برای جلوگیری 
از اقدامــات اســراییل در مورد غــزه( دخالت می کنید؟ 
رییس جمهور ترکیه اشــاره ای به پاسخ ترامپ نکرد، اما 
گفت: سکوت غرب، اثبات روشنی است بر دورویی کسانی 
که در برابر اسراییل دست به سینه نشسته اند در حالی که 
اسراییل علیه کسانی که در اراضی خود در غزه تظاهرات 

می کنند سالح سنگین به کار می برد.
نخســت وزیر اسراییل یکشنبه گذشته در اولین واکنش 
به ایــن حمالت لفظی، در توئیتر خود نوشــت: ترکیه که 
سال ها غیرنظامیان را بی محابا بمباران کرد به اسراییل پند 
اخالقی ندهد. نتانیاهو سخنان رییس جمهور ترکیه را دروغ 
رایج اول آوریل و ارتش اســراییل را اخالقی ترین ارتش دنیا 

توصیف کرد.

امــا رییس جمهور ترکیه در پاســخی تــازه خطاب به 
نخست وزیر اســراییل، او را ضعیف و عجیب نامید و گفت: 
نتانیاهو گفته است که ما بی گناهان را در عفرین کشته ایم، 
ما با تروریســت ها در جنگ هســتیم اما تو نه. ما که ننگ 
اشغالگری را بر پیشانی نداریم، اما شما هم اشغالگر هستید 

و هم تروریست.
به گزارش رسانه های اسراییل، بنیامین نتانیاهو در واکنشی 
جدید شامگاه یکشنبه گذشته در پیامی جدید در توئیترش 
نوشت: ترکیه که شمال قبرس را اشغال کرده و به سرزمین 
کردها تجاوز می کند و مردم عفرین را می کشــد، حق ندارد 
به اسراییل پند و اندرز اخالقی بدهد. نخست وزیر اسراییل در 
ادامه افزود: اردوغان عادت ندارد که جوابش را بدهند، اما خوب 

است که عادت کند.

جدال لفظی تازه بین رهبران ترکیه و اسراییل در حالی 
است که این دو کشور بهار هشت سال پیش نیز بر سر اعزام 
کشتی ترکیه ای ماوی مرمره به غزه درگیر شده و روابط دو 
کشور تیره شد، اما دو سال پیش رجب طیب اردوغان و بنیامین 
نتانیاهو با میانجیگری مستقیم باراک اوباما بحران بین خود را 
حل کردند. اسراییل پذیرفت که به خاطر کشتن ۱۰ شهروند 
ترکیه که سوار بر آن کشتی رهسپار غزه بودند از ترکیه پوزش 
بخواهد، ۲۰ میلیون دالر غرامت بدهد و ارســال کمک های 
بشردوستانه ترکیه به فلسطینیان غزه را تسهیل کند. با این 
حال اسراییل شرط دیگر ترکیه برای رفع محاصره غزه را رد 
کرد. کشمکش لفظی بین رهبران ترکیه و اسراییل در حالی 
اوج گرفته است که به گفته منابع فلسطینی، تلفات تظاهرات 

اعتراضی موسوم به راهپیمایی بازگشت افزایش یافته است.

جمعه گذشــته در نخســتین روز از این تظاهرات، در 
حالی که 3۰  هزار نفر در آن شــرکت کرده بودند دست کم 
۱۶ فلســطینی کشــته و بیش از ۱4۰۰ نفر زخمی شدند. 
به گزارش رویترز، شــنبه گذشته نیز 7۰ فلسطینی دیگر 
زخمی شدند. حماس و سایر سازمان های فلسطینِی حامی 
این اعتراض ها گفته اند که این تظاهرات تا شش هفته دیگر 
که سالروز تاسیس اسراییل است و فلسطینیان آن را فاجعه 

می دانند، ادامه خواهد یافت.
دبیرکل سازمان ملل خواستار انجام تحقیقات مستقل در 
خصوص وقایع جمعه گذشته شد؛ فدریکا موگرینی، رییس 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هم شنبه گذشته از این خواسته 
حمایت کرد، اما وزیر دفاع اسراییل با رد این درخواست ها گفت 
سربازان کاری را که از آنها انتظار می رفت، در دفاع از امنیت 

اسراییل انجام دادند.
ارتش اسراییل گفته است که ۱۱ نفر از کشته های جمعه 
گذشته فعاالن حماس و سایر سازمان های مسلح فلسطینی 
بودند؛ حماس عضویت پنج نفر از کشته ها را در شاخه نظامی 
این جنبش تایید کرد اما قول یک انتقام سخت از اسراییل را 
داد. این در حالی است که دولت فرانسه از اسراییل خواست 
تا درباره وقایع اخیر نوار غزه خویشتنداری پیشه کند. وزارت 
خارجه فرانسه در بیانیه خود دولت اسراییل را مسوول حفاظت 
از جان شهروندان و برگزاری تظاهرات مسالمت  آمیز را حق 

فلسطینیان دانست.
وزارت خارجه فرانسه در بیانیه ای درباره وقایع اخیر نوار 
غزه از دولت اســراییل خواست تا خویشتنداری پیشه کند. 
در این بیانیه که یکشنبه گذشته منتشر شده، تصریح شده 
که حفاظت از جان شهروندان وظیفه دولت اسراییل است. 
سخنگوی وزارت خارجه فرانسه همچنین بر حق فلسطینیان 

برای برپایی تظاهرات مسالمت آمیز تاکید کرده است.

جدال لفظی نتانیاهو و اردوغان بر سر بحران جدید در مرز غزه و اسراییل

اقدام تالفی جویانه چین با وضع تعرفه های تازه برای آمریکا؛

  جنگ تجاری باال گرفت
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شروع بهاري تاالر شيشه اي
گروه بورس- شــاخص كل بورس در پايان معامالت هفته منتهي به ۸ 
فروردين ماه ۹۷ نسبت به هفته قبل با ۶۴۹ واحد افزايش همراه شد . در پايان 
معامالت هفته منتهي به نهم فروردين ماه ۱۳۹۷، شــاخص كل با ۶۴۹ واحد 
افزايش نســبت به هفته قبل به رقم ۹۶ هزار و ۹۳۹ واحد رســيد . همچنين 
شــاخص بازار اول با ۴۳۷ واحد افزايش تا رقم ۶۸ هزار و ۵۵۸ واحد افزايش 
يافت و شاخص بازار دوم با ۳۰۱۸ واحد افزايش عدد ۲۱۷ هزار و ۳۵۵ واحد 
را تجربه كرد . به اين ترتيب شاخص بازار اول با ۰/۶۳۷ درصد و ۱/۴۱ درصد 
افزايش نسبت به هفته قبل مواجه شد . در چهار روز كاري هفته گذشته، ارزش 
كل معامالت اوراق بهادار به ۵۳۸۳ ميليارد ريال بالغ شد كه نسبت به هفته 
قبل ۸۴/۴ درصد كاهش يافته است . در ضمن تعداد ۲۵۶۵ ميليون انواع اوراق 
بهادار در بيش از ۱۷۱ هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتيب ۸۷ درصد 
كاهش و دو درصد افزايش را نسبت به هفته گذشته تجربه كردند . اين درحالي 
است كه تعداد ۵۳ ميليون واحد از صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در 
بورس تهران به ارزش كل بيش از ۵۳۷ ميليارد ريال مورد معامله قرار گرفت 
و به ترتيب با ۶۴ و ۶۳ درصد كاهش نسبت به هفته گذشته همراه شدند . اين 
گزارش مي افزايد: آخرين روز معامالتي سال جديد قبل از تعطيالت هفته دوم 
نوروز نيز با رشــد اكثر شاخص هاي بورس در تاالر شيشه اي به پايان رسيد تا 
سهامداران و فعاالن اين بازار اندكي از روزهاي نوساني سال ۹۶ فاصله بگيرند . 
بر اساس اين گزارش، شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران در پايان معامالت 
آخرين روز كاري بورس چهارشنبه ۸ فروردين ماه ۹۷ با افزايش ۳۴۲ واحدي 
روي رقم ۹۶ هزار و ۹۳۸ واحد ايستاد . همچنين شاخص كل هم  وزن اما با ۳۶ 
واحدي عدد ۱۷ هزار و ۳۲۳ واحد را به نمايش گذاشــت . شاخص سهام آزاد 
شناور نيز با افزايش ۵۱۶ واحدي به رقم ۱۰۳ هزار و ۷۴۸ واحد دست يافت . 
از سويي ديگر شاخص بازار اول اما در حالي با افزايش ۳۳۳ واحدي به رقم ۶۸ 
هزار و ۵۵۸ واحد دست يافت كه شاخص بازار دوم با افزايش ۲۵۶ واحدي عدد 

۲۰۸ هزار و ۹ واحد را به نمايش گذاشت . 

ريزش ۵۸ ميليارد دالري ارزش سهام فيس بوك
بعد از آشكار شدن سوء استفاده از اطالعات كاربران شبكه اجتماعي فيس بوك 
و شكل گيري گسترده انتقادات از اين غول دنياي مجازي، ارزش سهام فيس بوك 
در يك هفته اخير تا مرز ۶۰ ميليارد دالر كاهش را به ثبت رساند . افت ۵۸ ميليارد 
دالري ارزش سهام فيس بوك در شرايطي شكل گرفته كه مارك زاكربرگ، موسس 
و مديرعامل فيس بوك درباره اين رسوايي اطالعاتي رسما عذرخواهي كرده و گفته 
شركت تحت امر او مشغول بررسي راه هاي پيشگيري از وقوع دوباره چنين مشكالتي 
است . اين در حالي است كه اعتراف زاكربرگ به اشتباه فيس بوك هم به فروكش 
كردن توفاني كه در دنياي مجازي و بازارهاي سهام از چند روز پيش به راه افتاده 
كمكي نكرده به طوري كه بسياري از سرمايه گذاران فيس بوك نسبت به فروش سهام 
خود در بازار سهام اقدام كرده اند و اين واكنش افت شديد ارزش سهم اين شركت را 
در پي داشته است . از سوي ديگر، اظهار نظر رسمي »تسال موتورز« درباره حادثه 
تصادف خودروي مدل ايكس در كاليفرنيا باعث شد تا سهام اين كمپاني ۱۲ درصد 
كاهش پيدا كند . مقامات كمپاني تسال اعالم كردند بر اساس گزارش حادثه به اين 
نتيجه رسيده اند كه راننده هيچ واكنشي در برابر حادثه  پيش رو از خود نشان نداده 
و سيستم از حالت اتوپايلوت خارج نشده است . به هر حال اين استدالل كمپاني 
تسال كه براي مردم، سرمايه گذاران و سهامداران قانع كننده نبود، باعث شد تا ارزش 

سهام اين كمپاني در بورس آمريكا ۱۲ درصد كاهش پيدا كند .

زن
مو
ه
ص
اخ
ش

کل
ص

اخ
ش

بينالملل

گروه بورس- جزييات آمارهاي بازار 
سهام نشان مي دهد كه حجم و ارزش 
كل معامالت بورس در سال ۹۶ نسبت به 
سال ۹۵ به ترتيب با ۵ و ۴ درصد كاهش 
مواجه شــده است . بر اساس اطالعات 
منتشر شده از سوي بورس تهران، ارزش 
كل معامالت بورس در سال ۹۶ نسبت 
به سال ۹۵ از ۶۳۸ هزار ميليارد ريال به 
۶۱۰ هزار ميليارد ريال رسيد كه كاهش 
۴ درصدي و حجم معامالت در ســال 
نسبت به سال ۹۵ نيز با رسيدن به ۲۴۳ 
ميليارد انواع اوراق بهادار افت ۵ درصدي 
را در تابلوهاي آماري به ثبت رســانده 
اســت . همچنين، ارزش كل معامالت 
بورس در ســال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ 
از ۶۳۸ هزار ميليارد ريال به ۶۱۰ هزار 
ميليارد ريال رسيد كه كاهش ۴ درصدي 
و حجم معامالت در سال نسبت به سال 
۹۵ نيز با رسيدن به ۲۴۳ ميليارد انواع 
اوراق بهادار افت ۵ درصدي را در تابلوهاي 
آماري به ثبت رسانده است . اين گزارش 
مي افزايد: متوسط روزانه كل معامالت 
برابر يك ميليارد انــواع اوراق بهادار به 
ارزش ۲۵۵۰ ميليــارد ريال به ازاي هر 
روز در سال گذشته بوده است . بر اساس 
آمارهاي موجود، متوسط روزانه معامالت 
در بازار سهام برابر ۹۷۰ ميليون سهم و 
حق تقدم به ارزش ۲۱۰۰ ميليارد ريال 
در اطالعات بازار به ثبت رسيده است . 
همچنين سهم هر بازار از كل معامالت 
نشان مي دهد بازار سهام در حدود ۸۳ 
درصد معامالت را در اختيار دارد و بازار 
اوراق بدهــي ۱۴ درصد معامالت و در 
حدود ۳ درصد معامالت در اختيار ساير 

بازارهاست . 
ارزش معامالت بازار بدهي و  �

صندوق ها
در همين حال، بررســي ها نشان 
مي دهــد: ارزش معامالت بازار بدهي 
در سال ۹۶ از ۹۳ هزار ميليارد ريال به 
۸۳ هزار ميليارد ريال رسيد كه كاهش 
۱۰ درصدي را تجربه كرد . بر اســاس 
اين آمار، ارزش معامالت در ســال ۹۶ 
و در بــازار صندوق هاي قابل معامله از 
۷۴۱۰ ميليارد ريال به ۱۸۶۰۰ ميليارد 
ريال رسيد كه افزايش ۱۵۰ درصدي 
را نشــان مي دهد . افزون بر اين ارزش 
معامالت در بازار اختيار فروش تبعي 
نيز از ۱۹ ميليارد ريال به ۵۳۵ ميليارد 
ريال رسيد كه افزايش بيش از ۲۷۶۴ 
درصدي را ثبت كرده است . همچنين 
ارزش معامالت در بازار اختيار خريد و 
فروش به بيش از ۶۰ ميليارد ريال رسيد . 
از سوي ديگر، نسبت گردش معامالت 
سهام در سال ۹۶ به ۱۴/۴ درصد رسيد 
كه رقم اين نسبت در سال ۹۵ برابر با 

۱۵/۳ درصد بوده است . 

دفعات معامله �
اين گزارش مي افزايد: دفعات معامله 
برابر با ۱۵/۵ ميليون دفعه بود كه نسبت 
به مدت مشابه ســال قبل، ۳ درصد 
كاهش را تجربه كرده است . بر مبناي 
اين آمــار و ارزيابي ها، خريد و فروش 
آنالين در معامالت ســال ۹۶ به رقم 
۲۶۵ هزار ميليارد ريال رسيد كه نسبت 
به مدت مشابه سال قبل كه ۲۸۵ هزار 
ميليارد ريال بود معادل ۷ درصد كاهش 
را نشان مي دهد. همچنين تطبيق از نظر 
حجمي كاهش ۱۰ درصدي را نشان 
مي دهد . بر اســاس اين آمار، در سال 
۹۶ ارزش اســمي بازار سهام از ۱۳۸ 
هزار ميلياردتومان به ۱۵۰ هزار ميليارد 
تومان رســيد كه رشد ۱۰ درصدي را 

نشان مي دهد .
  نسبت ارزش بازار به ارزش اسمي �

در همين حال نســبت ارزش بازار 
به ارزش اســمي برابر با ۲/۶ شــده و 
ارزش بازار بدهي با ۲۹ اوراق مختلف 
مشــاركت، صكوك و گواهي سپرده، 
بيش از ۱۱۰ هزار ميليارد ريال را نشان 
مي دهد . همچنين ارزش صندوق هاي 
قابل معامله با ۱۱ صندوق، بيش از ۹ 
هزار ميليارد ريال رسيد . در سالي كه 
گذشت بيش از ۱۷۵ هزار كد ايجاد شد 
كه نسبت به مدت مشابه سال ۹۵ كه 
۱۲۵ هزار كد بود افزايش ۴۰ درصدي 

را نشان مي دهد . 
كدهاي معامالتي سرمايه گذاران  �

خارجي
جزييات ديگــر اين گزارش آماري 
جامع مشخص مي كند، تعداد كدهاي 
معامالتي ســرمايه گذاران خارجي در 
ســال ۹۶ برابــر با ۱۸۰ كــد بود كه 
نسبت به سال ۹۵ كه صدور آن ۲۶۰ 
كد بــود ۳۰ درصد كاهش را نشــان 
مي دهد . همچنين در سال ۹۶ تعداد 
كل كدهاي معامالتي سرمايه گذاران 
خارجــي از ۱۴۰۰ كد عبــور كرد و 
۱۰۲۰ كد در بازار سرمايه فعال است . 
از سوي ديگر، تعداد اشخاص خارجي 
مالــك اوراق بهادار در حدود ۷۰۰ كد 
است كه نســبت به ابتداي سال ۹۶، 
افزايش ۱۶ درصدي را نشان مي دهد . 
خريد و فروش سرمايه گذاران خارجي 
برابر با ۸ درصد افزايش از نظر ارزش و 
۲۹ درصد افزايش از نظر حجم را نشان 
مي دهد و سرمايه گذاران خارجي نسبت 
به سال قبل در صنايع متنوع تري حضور 

يافته اند و ارزش پرتفوي سرمايه گذاران 
خارجي در سال ۹۶ بيش از ۳۰ درصد 

افزايش نشان مي دهد . 
تاريخچه صدور كد سهامدار  �

خارجي
گفتني اســت، بر مبناي اطالعات 
موجود، نخستين كد سهامدار خارجي 
بازار سرمايه ايران در آبان ماه سال ۷۳ 
توسط يك شركت آلماني دريافت شد، 
هم اكنون سرمايه گذاراني از۴۳ كشور 
شامل آمريكا، انگليس، اسپانيا، روسيه، 
آلمان، سوييس، سوئد، لهستان، استراليا، 
ازبكستان، جمهوري آذربايجان، چين، 
هلند، هند، تركيه، لبنــان، آفريقاي 
جنوبي، ژاپن، قبــرس، ايتاليا، امارات، 
نروژ، يونان، اندونزي، مالديو، لهستان، 
كانادا، جزاير كيمن، هنگ كنگ، قطر، 
عراق، پاكستان، سوريه، لوكزامبورگ، 
كويت، نيوزيلنــد، مالزي، كره جنوبي، 
گرجستان، ارمنستان، جزاير ويرجين، 
نيجريه و افغانســتان فعال هستند . بر 
اساس اين گزارش، در اين فهرست نام 
۳۴ سرمايه گذار ايراني مقيم خارج از 

كشور نيز ديده مي شود . 
تعداد شركت ها �

در سال گذشته، هفت شركت عرضه 
اوليه شدند كه ارزش بازار اين شركت ها 
بيش از ۵۷ هزار ميليارد ريال بود و بر 
اين اساس تعداد شركت هاي عرضه شده 
و حاضر در بازار برابر با ۳۲۶ شــركت 

شد و در عين حال در اين مدت شش 
شركت از فهرست نرخ ها خارج شدند . 
اين گزارش مي افزايــد: در بازار اوراق 
بدهي هشــت ورقه درج و معامله شد 
و دو صندوق »كمند و فيروزه آســيا 
به ارزش اسمي ۱۵۰۰ ميليارد ريال« 
پذيرش و معامله شدند . همچنين كل 
تامين مالي انجام شده در سال ۱۳۹۶ 
از روش هاي »عرضه اوليه، اوراق تبعي، 
اوراق بدهي، صندوق هاي قابل معامله 
و افزايش سرمايه ها« بيش از ۲۰۰ هزار 

ميليارد ريال بوده است . 
وضعيت شاخص ها �

وضعيت شاخص هاي بورس در سال 
گذشته نشان مي دهد شاخص كل در 
ابتداي سال ۹۶ به ميزان ۷۷/۲۳۰ واحد 
بود كــه به بيش از ۹۵ . ۵۰۰ واحد در 
پايان سال گذشته رسيد كه بيانگر ۲۴ 
درصد افزايش است .  شاخص قيمت نيز 
در ابتداي سال ۲۶/۸۲۹ واحد بود كه 
به بيش از ۳۰/۴۰۰ واحد رسيد كه ۱۳ 

درصد رشد را به ثبت رسانده است . 
نسبت قيمت به درآمد �

همچنين نسبت قيمت به درآمد به 
۶/۸ مرتبه رسيد. اين نسبت در ابتداي 
ســال ۹۶ برابر ۶/۹ مرتبه بوده است . 
از سوي ديگر، پيش بيني سود و زيان 
خالص شــركت ها به رقم ۵۱۱ هزار 
ميليارد ريال بالغ شد كه نسبت به رقم 
۴۱۲ هزار ميليارد ريال ابتداي سال ۹۶، 

افزايش ۲۴ درصدي را نشان مي دهد . 
افزون بر اين، در سال ۹۶ درآمد واقعي 
شــركت ها به رقم ۳۹۴ هزار ميليارد 
ريال رســيد و ۲۷۰ هزار ميليارد ريال 
تقســيم شد . در مدت مشابه سال ۹۵ 
از ۳۰۶ هزار ميليارد ريال درآمد واقعي، 
۲۵۵ هزار ميليارد ريال تقســيم شده 
بود  كه درآمد واقعي ۲۸ درصد افزايش 
و سود نقدي ۶ درصد افزايش را به ثبت 

رسانده است . 

تركيب معامالت �
ايــن گزارش مي افزايــد: تركيب 
معامالت به تفكيك حقيقي و حقوقي 
نشــان مي دهد اشخاص حقيقي در 
ســال ۹۶ بــه ميــزان ۴۸/۸ درصد 
خريد ها و در مقابل نيز ۴۹/۲ درصد 
فروش ها را پوشش داده اند و در خالص 
جابه جايي ها در حدود ۲۰۰۰ ميليارد 
ريــال از حقيقي به ســمت حقوقي 

بوده است . 
افزايش سرمايه ها �

افزون بر اين، افزايش ســرمايه ها 
در ســال ۹۶ برابر ۱۰۸ هزار ميليارد 
ريال بود كه ۲۰ هزار ميليارد ريال از 
محل سود انباشته و ذخاير و ۸۹ هزار 
ميليارد ريال از محل مطالبات و آورده 
نقدي بوده كه رقم كل افزايش سرمايه 
نسبت به سال ۹۵ به ميزان ۳۵ درصد 
كاهش نشان مي دهد و كل افزايش 
ســرمايه ۱۶۷ هزار ميليارد ريال بود 
به طوري كه ۶۸ هزار ميليارد ريال از 
محل سود انباشته و ۹۹ هزار ميليارد 
ريال از محل مطالبات و آورده نقدي 

را شامل مي شود . 
كارگزاري هاي فعال �

بر اساس آمارهاي موجود، تعداد 
۱۰۵ شركت كارگزاري در بورس فعال 
هستند كه از اين تعداد ۱۰۲ شركت 
خدمات آناليــن را ارائه مي كنند و 
آخرين تعداد ايستگاه هاي معامالتي 

۱۸۳۸ مورد است .
 تعداد تاالرهاي اختصاصي ۱۰۷ 
مورد در تهران و ۱۵۷ مورد در مناطق 
و در مجمــوع ۲۶۴ تاالر اختصاصي 
و تعداد بازرســي از دفاتر مركزي و 
شعب شهرستان بيش از ۵۰۰ بازديد 

بوده است . 

ارزيابی بورس در سالی که گذشت؛

گام های آهسته بازار سهام

وقايعنگاربورس

از اینکه به پیـام ما توجـه مى کنید، سپاسـگزاریم.

روش هاى حمایت از کودکان محک:

تلفن بازدید از محک:

گروه بورس- پذيــرش صنايع 
نوين، دانش بنيان و ســبز، پذيرش و 
عرضه ۱۲ شــركت، پذيرش ۵ اوراق 
انتقالي از فرابورس، پذيرش ۱۰ اوراق 
بدهي و پذيرش ۶ صندوق قابل معامله 
از راهبردهاي ســال ۹۷ است . حسن 
قاليبــاف، مدير عامل بــورس تهران 
درباره اهداف ســال گذشــته بورس 
تهران و برنامه هاي سال جاري در اين 
بازار اظهار داشــت: تامين مالي بخش 
خصوصي از درگاه اوراق بدهي با قوت 
پيگيري و به سرانجام رسيد به طوري كه 
بزرگ ترين تامين مالي بخش خصوصي 
در بازار سرمايه با پذيره نويسي صكوك 
ايران خودرو به مبلــغ ۷۰۰۰ ميليارد 
ريال در بورس تهران رقم خورد . ارزش 
بازار اوراق بدهي كه ميزبان ۲۹ اوراق 
مختلف مشــاركت، صكوك و گواهي 
سپرده است از ۱۱۰ هزار ميليارد ريال 
فراتر رفت .  با هــدف امكان مديريت 
ريســك، دو صندوق قابل معامله در 
اوراق با درآمد ثابت پذيرش و معامله 
شــد . ارزش صندوق هاي قابل معامله 
با ۱۱ صندوق بيش از ۹ هزار ميليارد 
ريال است . كل تامين مالي انجام شده 
در ســال ۱۳۹۶ از روش هاي مختلف 
شامل عرضه اوليه، اختيار فروش تبعي، 
اوراق بدهي، صندوق هاي قابل معامله 
و افزايش ســرمايه بيش از ۲۰۰ هزار 

ميليارد ريال بوده است . 
عرضه هاي اوليه �

در سالي كه گذشت بورس تهران 
تالش كرد در راستاي تعميق بازار گام 

بردارد . به همين منظور ۱۵ جلســه 
هيــات پذيرش برگــزار و با توجه به 
شــرايط بازار، عرضه اوليه ۷ شركت 
محقق شــد و ارزش بازار به بيش از 
۳۸۰ هزار ميليارد تومان رســيد . در 
ســال قبل تعداد ۷ شركت در بورس 
تهران درج شــدند كه اميدواريم در 
سال ۹۷ عرضه اوليه شوند . همچنين 
پرونده ۳۰ شــركت نيــز در مراحل 
مختلف پذيرش و درج قرار دارند . طي 
ســالي كه گذشت، دو همايش جذب 
سرمايه گذار خارجي براي تامين مالي 
بين المللي شركت هاي ايراني برگزار شد 
تا فعاالن بازار سرمايه ضمن اشراف به 
الزامات حضور در بازارهاي بين المللي از 
منافع حضور در اين بازارها و تامين مالي 
از اين درگاه بهره برداري كنند . به منظور 
متنوع ســازي ابزارهاي تامين مالي و 
جذب سرمايه گذار خارجي، پيگيري 
و اقدام الزم براي انتشــار اوراق بدهي 
ارزي صورت مي پذيرد . پذيرش اوراق 
بهادار ايرانــي در بورس هاي خارجي 
با همراهي ســاير اركان بازار پيگيري 
مي شــود . از ديگر برنامه ها بررســي 
عضويت بورس تهران در IOSCO و 
پيگيري عضويت دائمي در فدراسيون 
جهاني بورس هاســت . در ســال ۹۶، 
تعداد سرمايه گذاران خارجي فعال در 
بازار ســرمايه از ۱۴۰۰ كد معامالتي 
عبور كــرد، اين تعداد ســرمايه گذار 

خارجــي در صنايــع متنوعي فعال 
هســتند و طبق آخريــن آمار ها در 
حــدود ۷۰۰ كد معامالتي متعلق به 
ســرمايه گذاران خارجي، مالك اوراق 
بهادار در بورس تهران هســتند . بازار 
سرمايه در ســال جديد شاهد تداوم 
فعاليت هاي نوآورانه بورس تهران خواهد 
بــود . به اين جهت بورس تهران تنوع 
ابزارهاي مالي را سرلوحه فعاليت هاي 
خود قرار داده اســت، در برنامه هاي 
سال آينده شامل عرضه قرارداد سلف 
ســهام و قرارداد آتي سبد سهام براي 
ارتقا و توســعه ابزارهــاي معامالتي، 
همچنين بررســي شناخت گواهي با 
 Outperformance( عملكرد باال
Certificate( در بورس هــاي اوراق 
بهــادار، بررســي شــناخت گواهي 
 )Bonuse Certificate( جايــزه
در بورس هاي اوراق بهادار و بررســي 
انتشار اوراق بهادار مبتني بر مطالبات 
شركت هاي فعال در صنعت ليزينگ به 
منظور توسعه ابزار هاي نوين مالي انجام 
مي شود . شــايان ذكر است با اجرايي 
شدن بازار اختيار معامله در سال ۹۵، 
ضمن ايجاد تنوع در ابزارهاي معامالتي 
عالوه بر بازار آتي و اختيار فروش تبعي، 
امكان مديريت ريسك را فراهم كرده 
اســت . براي اولين بار در بازار سرمايه 
ايران، معامالت بر خط اختيار معامله 
در مهرمــاه ۱۳۹۶ در بــورس تهران 

اجرايي شد . 
اصالح رويه ها �

در ســال ۹۶ بورس تهــران در 
جهت اصالح رويه هــاي ماده ۳۸ و 
۳۹ دســتورالعمل پذيرش و افشــا، 
مكانيزه كردن مكاتبات با ناشــران 
در ســامانه كدال، اصالح و توســعه 
سامانه ســروين تالش كرد شرايط 
ارتقاي شــفافيت را بيــش از پيش 
فراهــم آورد .  همچنين اقدام براي 
اصالح نحوه توقف و بازگشايي نماد ها 
يكي از مهم ترين دستاوردهاي بورس 
تهران به شــمار مــي رود . در ضمن 
بورس تهران قصد دارد تا در زمينه 
طبقه بندي هشدار ها و گزارش هاي 
نظارتي منطبق با قوانين و مقررات 
بازار ســرمايه اقداماتي انجام دهد و 
پيشنهاد اصالح دســتورالعمل هاي 
مرتبــط با نهادهــا و ابزارهاي نوين 
مالي در حوزه نظــارت بر معامالت 
اقدام كند . با اجرايي شــدن افزايش 
ســرمايه هاي بورس تهران كه براي 
تامين مالي ساختمان جديد صورت 
پذيرفته، در نهايت ســرمايه بورس 
تهران به ۱۵۰ ميليارد تومان افزايش 
يافت . در ســالي كه گذشت شاهد 
پيشرفت مناســب در پروژه احداث 
ساختمان جديد بورس بوديم، طبق 
برنامه ريزي انجام شده در سال آينده 
انتقال به اين ساختمان به عنوان يك 
نمــاد ملي آغاز خواهد شــد . بورس 
تهران گسترده ترين توزيع جغرافيايي 
شــبكه معامالتي بازار سرمايه را در 

مديرعاملبورستهراناعالمکرد:

۵ راهبرد تاالر شيشه اي در سال ۹۷

چشمانداز

س
فار
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بيشترينكمترين درصد تغييرقيمت پايانيارزشحجمتعدادنام
427711135341540971.4940564200احياء صنايع خراسان

4.8325012501-1114128536412501افرانت
0.681200012994-433369541110484212317افست

5584471121092121700.011216912170اقتصادي و خودكفايي آزادگان
0.0582708446-11133741119028648462البرزدارو
2.3335003599-915138533074613521الحاوي

0.0249774977-3103051263105055الكتريك  خودرو شرق
41900991200052173.5151995284امور رفاهي كارگزاران پارس

1275877341570010203370.0310120021025000اوراق اجاره شركت مخابرات ايران
5110819613200177010.871754819240ايتالران

349405426544082128040.7228002870ايران  تاير
0.0252065380-341421917560987465326ايران  ترانسفو
0.6226572700-18990363724067427082713ايران  خودرو

365517299335013905026770.74667699ايران  خودروديزل
5515469143984329128390.5728152887ايران ارقام

21373515573818014770.1414851532ايران ياساتايرورابر
44270166530003900039003900ايرانيت
2.08753755-51631912312207754آ.س.پ
0.6421602173-352111254573215752167آبسال

171373588328705319587990.5486078836آتيه داده پرداز
321151300725061504.2461506150آذريت

224888662216564741732186831.71846518750آسان پرداخت پرشين
0.1612111240-1022525693112743411232آسيا سير ارس

5.6111621248-856823448033465011177آلومتك
0.3428923000-2331267910515312956آلومراد

2.4512601320-455321636340994766301275آلومينيوم ايران
0.8448535060-8429755914685845584976آهنگري  تراكتورسازي  ايران 

79192435181217397794140.9793369500باما
22696431500371122140021202194بانك انصار

222969976402439304882726285.19620639بانك تجارت
0.22901905-64339939107299901بانك حكمت  ايرانيان

0.0519322000-142420694821454361998بانك خاورميانه
0.2969987-291912561856038241018بانك سينا

96023260511432015369902716180592638بانك صادرات ايران
320000028135697213940.0713731410بانك  كارآفرين

0.39771007-229504080250290246391000بانك ملت

بيشترينكمترين درصد تغييرقيمت پايانيارزشحجمتعدادنام
427711135341540971.4940564200احياء صنايع خراسان

4.8325012501-1114128536412501افرانت
0.681200012994-433369541110484212317افست

5584471121092121700.011216912170اقتصادي و خودكفايي آزادگان
0.0582708446-11133741119028648462البرزدارو
2.3335003599-915138533074613521الحاوي

0.0249774977-3103051263105055الكتريك  خودرو شرق
41900991200052173.5151995284امور رفاهي كارگزاران پارس

1275877341570010203370.0310120021025000اوراق اجاره شركت مخابرات ايران
5110819613200177010.871754819240ايتالران

349405426544082128040.7228002870ايران  تاير
0.0252065380-341421917560987465326ايران  ترانسفو
0.6226572700-18990363724067427082713ايران  خودرو

365517299335013905026770.74667699ايران  خودروديزل
5515469143984329128390.5728152887ايران ارقام

21373515573818014770.1414851532ايران ياساتايرورابر
44270166530003900039003900ايرانيت
2.08753755-51631912312207754آ.س.پ
0.6421602173-352111254573215752167آبسال

171373588328705319587990.5486078836آتيه داده پرداز
321151300725061504.2461506150آذريت

224888662216564741732186831.71846518750آسان پرداخت پرشين
0.1612111240-1022525693112743411232آسيا سير ارس

5.6111621248-856823448033465011177آلومتك
0.3428923000-2331267910515312956آلومراد

2.4512601320-455321636340994766301275آلومينيوم ايران
0.8448535060-8429755914685845584976آهنگري  تراكتورسازي  ايران 

79192435181217397794140.9793369500باما
22696431500371122140021202194بانك انصار

222969976402439304882726285.19620639بانك تجارت
0.22901905-64339939107299901بانك حكمت  ايرانيان

0.0519322000-142420694821454361998بانك خاورميانه
0.2969987-291912561856038241018بانك سينا

96023260511432015369902716180592638بانك صادرات ايران
320000028135697213940.0713731410بانك  كارآفرين

0.39771007-229504080250290246391000بانك ملت

بيشترينكمترين درصد تغييرقيمت پايانيارزشحجمتعدادنام
427711135341540971.4940564200احياء صنايع خراسان

4.8325012501-1114128536412501افرانت
0.681200012994-433369541110484212317افست

5584471121092121700.011216912170اقتصادي و خودكفايي آزادگان
0.0582708446-11133741119028648462البرزدارو
2.3335003599-915138533074613521الحاوي

0.0249774977-3103051263105055الكتريك  خودرو شرق
41900991200052173.5151995284امور رفاهي كارگزاران پارس

1275877341570010203370.0310120021025000اوراق اجاره شركت مخابرات ايران
5110819613200177010.871754819240ايتالران

349405426544082128040.7228002870ايران  تاير
0.0252065380-341421917560987465326ايران  ترانسفو
0.6226572700-18990363724067427082713ايران  خودرو

365517299335013905026770.74667699ايران  خودروديزل
5515469143984329128390.5728152887ايران ارقام

21373515573818014770.1414851532ايران ياساتايرورابر
44270166530003900039003900ايرانيت
2.08753755-51631912312207754آ.س.پ
0.6421602173-352111254573215752167آبسال

171373588328705319587990.5486078836آتيه داده پرداز
321151300725061504.2461506150آذريت

224888662216564741732186831.71846518750آسان پرداخت پرشين
0.1612111240-1022525693112743411232آسيا سير ارس

5.6111621248-856823448033465011177آلومتك
0.3428923000-2331267910515312956آلومراد

2.4512601320-455321636340994766301275آلومينيوم ايران
0.8448535060-8429755914685845584976آهنگري  تراكتورسازي  ايران 

79192435181217397794140.9793369500باما
22696431500371122140021202194بانك انصار

222969976402439304882726285.19620639بانك تجارت
0.22901905-64339939107299901بانك حكمت  ايرانيان

0.0519322000-142420694821454361998بانك خاورميانه
0.2969987-291912561856038241018بانك سينا

96023260511432015369902716180592638بانك صادرات ايران
320000028135697213940.0713731410بانك  كارآفرين

0.39771007-229504080250290246391000بانك ملت

0.0812421243-852910657192201306بانك اقتصادنوين
0.3962962-145432505226065001009بانك پارسيان

0.091751717770-9166778117242815117630به پرداخت ملت
3.1138514039-21607052364657013895بهمن  ديزل
0.0542404500-86170267028504371بهنوش  ايران

0.1630513110-631603704937416233093بورس اوراق بهادار تهران
110350903690035093509بيسكويت   گرجي

0.1964992-21103821101212117975بيمه  دي
0.4610561117-412375762565764981080بيمه  سرمد

1017200020949600011771.4712181218بيمه  ما
4.6710011004-511000110140001001بيمه اتكايي ايرانيان

916935173168081003010101050بيمه البرز
0.1915211543-192730014197395821544بيمه آسيا

2.2712961360-525720997433227771333بيمه پارسيان
107524818405574024460.0423232498بيمه پاسارگاد

پرداخت شده) %50) 521260381087121598630.23840880بيمه تجارت نو
پرداخت شده) 12615196545938547143911.3390391بيمه حكمت صبا(%50

0.119831990-912250243272572085بيمه دانا
1.6213911439-4600083940001399بيمه رازي

365577983250697615838.77569600بيمه زندگي خاورميانه(50%تأديه)
1552180464766677119406637002.2436003742بيمه سامان
0.3810301055-462296762404858741047بيمه سينا

0.35856865-101400112056235861بيمه كارآفرين
8500007581711815164.4114791524بيمه كوثر
176146411888155319070.119271958بيمه ملت
283451092630593347622.56740780بيمه ميهن

0.3314921577-271241411870707001507بين المللي ساروج بوشهر
3381616295374675261023180.4322012388بين  المللي  محصوالت   پارس 
0.52748774-32435986327078072769بين المللي توسعه ساختمان

4.6333653550-8037987612831264513378پارس  الكتريك
1.4384408750-5212255310570773718625پارس  خزر

581753389760826373318070.12804816پارس  خودرو
302735127780767898431.561014810176پارس  دارو
14379559459123523990.8424782497پارس  سرام

0.8630513159-46616861923440313118پاكديس
3216480669939833342410.2641674301پاكسان

0.9342504334-2752920816125086865414283پااليش نفت اصفهان

58299441215398645271760.0771137238پااليش نفت بندرعباس
111547592387541656669980.6970007177پااليش نفت تبريز
2091324512556286609041790.641754245پااليش نفت تهران
1181499151996269791133162.161301013500پااليش نفت شيراز
1.581316013580-614824464282427313324پااليش نفت الوان

0.161050010700-320502153500010505پتروشيمي اميركبير
428628021711197225040.2825002540پتروشيمي  آبادان
0.0181108190-9154811261220908194پتروشيمي پرديس

603468173633110997103180.841030310497پتروشيمي جم
2.66637680-22420714861363105309658پتروشيمي جهرم
1201389843524000335248900.972499025490پتروشيمي  خارك
0.51585624-114805928387289591پتروشيمي داراب
28734528612567169055363961.123590036598پتروشيمي زاگرس
0.3533403400-195103713434969269923395پتروشيمي شازند
28251797137599043953120.4553605530پتروشيمي فجر
321245796114924313356070.83595625پتروشيمي فسا

9982172324696016412300541.533003030449پتروشيمي فناوران
5.43760800-1461029726789278912766پتروشيمي گلستان
73220137772878427870.064210043000پتروشيمي مارون
731038558477964027245930.245764625پتروشيمي مبين
0.1624172521-14797891935757372533پتروشيمي شيراز
0.2834213489-1212331422748643538پتروشيمي فارابي

3.2714831531-973960125978770681510پخش البرز
0.3115301599-222676004235792001601پست بانك ايران
0.5944004505-1321000929580004537پشم شيشه ايران

2321635774335063975720484.2819502062پگاه آذربايجان غربي
0.34871888-12214011721233452307880پالسكوكار

5891042048351372981194932.49493493پلي اكريل ايران
2167935742932177021072187پمپ  سازي  ايران
476738927702360641113.7340304228تابان نيرو سپاهان
959324575305274062270616252.6515161640تامين سرمايه اميد

1.0228992979-731968555747438802920تامين  ماسه  ريخته گري
237100120034361427840.2927632896تايدواترخاورميانه

219086923851833725760.1226002650تجارت الكترونيك  پارسيان
145175514133535753776088.3370077725تجهيزنيروي زنگان
1615404265145748788252697026652729تراكتورسازي ايران

2.9143564539-1421247936782084409تكادو

3129133869425845423834.9823832383تكنوتار
467830914592839618450.4418211880توريستي ورفاهي آبادگران ايران
0.2535753698-30571762063868613610توريستي ورفاهي آبادگران كيش
2.0514601535-853949455845816691480توسعه بازرگاني آهن وفوالدميالد
0.6535013532-15395001390969283521توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان

1.5385108799-81759286560741248641توسعه خدمات دريايي وبندري سينا
0.4714291440-603405194878871441497توسعه  صنايع  بهشهر(هلدينگ))
1.8730053150-591337304063619683039توسعه فناوري اطالعات خوارزمي

1621259529453615425336010.6135693647توسعه  معادن  روي  ايران
239988017263018962926492.5926362682توسعه معدني و صنعتي صبانور
630000665700002219022192219توسعه و عمران شهرستان نائين

0.3115451545-424000370800001621توسعه شهري توس گستر
425781328953909950080.549125050توكا رنگ فوالد سپاهان

3.5716581729-15776157312773593741677توكاريل
2567100613294009140.11914914تولي پرس

1.061225712400-171145114087102112302توليد برق عسلويه  مپنا
6400296423674110.4972877600توليد برق ماهتاب كهنوج

0.2618791895-55765109150751893توليد مواداوليه الياف مصنوعي
213940530462574777310.2174607745توليد نيروي برق دماوند
1943491654189347028119984.911162012298توليد و صادرات ريشمك

21501848597970316830.3617001744توليدمحورخودرو
0.4450055006-512543627792155245توليدمواداوليه داروپخش

0.521972238-15076056916800228572209توليدي چدن سازان
8670067695834044813684.6713321372توليدي  كاشي  تكسرام

4611059635759414232330.2831513288توليدي و خدمات صنايع نسوز توكا
2.16724724-28394934285932216724توليدي و صنعتي آبگينه
4127897062839704322534.9922202253توليدي گرانيت بهسرام

1.5414501502-655075867447855131467چرخشگر
بيمه دانا . 2349403458863179292.88910950ح

پشم شيشه ايران . 4.4826002723-136316228082237919802601ح
داروسازي سبحان انكولوژي . 102051047378102315231231ح

سرمايه گذاري كوه نور . 4.1510533-991387630714270396515ح
سرمايه گذاري البرز(هلدينگ)) . 1669724520386847460.4713780ح

سرمايه گذاري نيرو . 215069541081171401210212462.5223262ح
شركت كيسون . 4.84603665-94787016495076633629ح

صنايع خاك چيني ايران . 1.8552055472-11300181591065425300ح
فرآورده هاي نسوزآذر . 0.99195222-73934916187237252200ح

0.0615811657-161151351024709525231633شركت كيسون
2.1721512288-481710003771840272206شركت ليزينگ آريا دانا

0.660666195-27180001104067936134شركت مواد ويژه ليا
421909243093620891610115811630شكرشاهرود

547253784265077180.2379878010شهد
0.3118631990-518086339070701955شهد ايران

0.1519001948-472115614090100001933شهر سازي و خانه سازي باغميشه
628021146863240934.2540014149شوكو پارس

254091420023011648940.8747725091شير پاستوريزه پگاه فارس
2424189278587620115170.511140011650شير پاستوريزه پگاه گلپايگان
338410560514571471950.9871507200شير پاستوريزه پگاه گلستان
0.1739004050-94987123946455713998شير پگاه آذربايجان شرقي

1166580934413967452291.2851685300شير و گوشت زاگرس شهركرد
13102115882310055640.4556005790شيرپاستوريزه پگاه اصفهان
17197846520107032370.2532313334شيرپاستوريزه پگاه خراسان

6644103752526695511913.3911391200شيشه  قزوين
729940536827001790017901800شيشه  همدان
0.1434413541-1020300714653403548شيشه  و گاز

0.1925102550-612880325214622597شيمي  داروئي  داروپخش
15112917943954370366.3367207196شيميايي رنگين

1.1933823500-671808626147020463399صنايع بهداشتي ساينا
1.730003140-320954643880003073صنايع پتروشيمي تخت جمشيد
61763487412279812353790.2853705430صنايع پتروشيمي خليج فارس

0.32920939-25178989165516663925صنايع پتروشيمي زنجان
0.1136513779-271296814798628153745صنايع پتروشيمي كرمانشاه
1.4338003999-1224845960403963866صنايع توليدي اشتاد ايران
0.1116701670-411504192116801755صنايع سيمان دشتستان
0.3917501829-561138382050158961810صنايع  شيميايي  فارس
0.316321668-1849673817855381646صنايع فوالد آلياژي يزد

94125793416318920.0519221925صنايع  كاشي  و سراميك  سينا
1.1422402300-643057246888871392253صنايع  الستيكي   سهند

0.11190012220-217002029400012204صنايع جوشكاب يزد
137105473341646659065206797صنايع خاك چيني ايران
2351218429821378340.12830851صنايع ريخته گري ايران
324326633040553976120.6274217940صنايع شيميايي سينا
4.0823292420-11565062615284111272349صنايع كاغذسازي كاوه

171526501576503500103280.071032010330صندوق بادرآمد ثابت فيروزه آسيا

66722896580230352505865100610.081006010070صندوق درآمد ثابت امين يكم فردا
150000655100000131020.451310213102صندوق س تجارت شاخصي كاردان

آرمان آتي كوثر-د 1195399188262912608153040.041530415305صندوق س.
با درآمد ثابت كمند 35000503500001007001007010070صندوق س.
با درآمد ثابت كيان 81918572528889510131810.361318013200صندوق س.
پارند پايدار سپهر 93175681317756497948101070.051010610118صندوق س.

گنجينه آينده روشن-د 1500050920000101840.291018410184صندوق س.
318136552026576504410194630.121945519468صندوق س.اعتماد آفرين پارسيان-د
1650078097500120151.651201512015صندوق س.آسمان آرماني سهام-س

110115206915374738609133450.761315013660صندوق س.پشتوانه طالي لوتوس
212121172635019142430.091421914257صندوق س.توسعه اندوخته آينده-س

35205522510106200.341050010625صندوق س.زرافشان اميدايرانيان
42910002997590000103011.491030010310صندوق س.سپهرخبرگان نفت-د
150084905001698131698116981صندوق س.هستي بخش آگاه-س

420333380166690.011666916669صندوق سرمايه گذاري صنوين-مختلط
666000689434000104460.521040010530صندوق سكه طالي كيان

2.511038211000-118182537194474098210654صنعت روي زنگان
3010000004700000000470037047004700صنعت و تجارت آداك

230915450004931050005000صنعتي  آما
3.9239064120-32492451933058023925صنعتي بهپاك
227152415786688121700.0921792232صنعتي  بهشهر

5.221190013180-53619387172381502726512284صنعتي  دريايي  ايران
2.6840204200-14303571232637774060صنعتي مينو

4.0145484800-41980414504059254594صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود
4.211781247-269263852131323615141187عمران و توسعه شاهد
1.2521102165-452881996101627602127عمران وتوسعه فارس

4277252724666012063193031873200فرابورس ايران
0.7977907790-113910828107790فراوردههاي غذايي وقند چهارمحال

0.19501087-207134448113595944791011فرآورده هاي سيمان شرق
244535320407968079127940فرآورده هاي  تزريقي  ايران

3010286823628142022970.9222742373فرآوردههاي غذايي وقندتربت جام 
439680233494628234520.4133413549فرآورده هاي  نسوز پارس

0.1274167456-42220165470807766فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر
1.2911401195-1206134997037307471147فرآورده هاي نسوزآذر

62194409105953730954500.4154005549فرآوري زغال سنگ پروده طبس
1382123123312677626156034.221515015719فرآوري موادمعدني ايران

0.0728473027-411000322575002994فروسيليس  ايران

150050785001015701015710157فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه
3.56882926-17815883061422167069895فنرسازي زر

16138336571857307324548450.3948074878فوالد  خوزستان
6736067851550270714060.3614051440فوالد آلياژي ايران

1200074000003717037003700فوالد خراسان
0.1624582569-803786209563041282548فوالد كاوه جنوب كيش

0.0512001200-1100012000002204فوالد كاويان
33348717091402815060128800.2828672900فوالد مباركه اصفهان
1.0619501980-24633781240280311957فوالد هرمزگان جنوب

2.3626012687-41871692274080462609قاسم ايران
1.9120802179-14068750414509982102111قطعات  اتومبيل  ايران

9183004500240024420.0824012498قند  نيشابور
0.5124922495-18714101780246302518قند ثابت  خراسان

11347216298622738720892.620512109قند شيروان قوچان و بجنورد
93972233225032487331712.223160534074قند شيرين  خراسان

476792636417880653530.3952025546قند لرستان
13262331020358303888038883895قند مرودشت
0.0180248248-338330746128156قنداصفهان

0.1248004800-33397163056004964قندنقش جهان
0.2943414480-1416300713477004450قندهكمتان
0.422002250-20736501637115852242كابل  البرز

1661102233332790063630190.430003046كارت اعتباري ايران كيش
0.0651855300-33494172595805675256كارتن  ايران
112003598800299911.229992999كارتن  مشهد

328304226709621332162.8131113299كارخانجات توليدي پالستيران
1.2343134490-9625473411076434514348كارخانجات  قند قزوين

1.2217601810-10658109310371254191785كارخانجات توليدي شيشه رازي 
4172007912000045690.0746004600كارخانجات داروپخش

1.59738768-26927965102083552646745كارخانجات مخابراتي ايران
604830694128542658551.18842869كارخانه فارسيت درود

0.4322512485-22787661840335102336كارخانه هاي صنعتي آزمايش
1.3630383038-541666512658282703056كارگزاران بورس اوراق بهادار

9125257959165298823421.0822762379كاشي  الوند
353823134004339043004300كاشي  پارس
0.0714121412-311626164159121443كاشي  سعدي

0.0518991899-160011394001899كاشي صدف سرام استقالل آباده
154499456315668657962561.7662206390كالسيمين

2919697087004665844170.2543714490كربن  ايران
2.2822912435-481873304403666752356كشاورزي  ودامپروي  مگسال 

1376052840788737352.6136603787كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
0.1117401750-8576254213270613981740كشت و صنعت شهداب ناب خراسان

16273679348037733920.1833873445كشت وصنعت پياذر
2171191179195645067316420.6115591730كشتيراني آريا

228510143153744035593559كشتيراني جمهوري اسالمي ايران
1.5124732578-1423200589524902541كشتيراني درياي خزر

199015364801552015521552كف
686104394924549868060.5800815كمباين  سازي  ايران
0.91975988-64468939460499173983كمك فنرايندامين

7829885308066676102441.13970110450كنترل خوردگي تكين كو
1431233893152671874912370.912261249كود شيميايي اوره لردگان

264519914302946030873088كوير تاير
0.0857005725-52210126257005929كيميدارو

3300087000002900029002900كيوان
2.1545314650-961998519078736334543گازلوله

ايرانيان 0.1413501380-522898213930392001406گروه پتروشيمي س.
1.2915121585-281269471937046801526گروه دارويي بركت

0.0336903783-1116853627657863782گروه دارويي سبحان
1.4118621924-176100772518985809651884گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي

116006712852567621401.1821082170گروه صنايع معادن فالت ايرانيان
0.4724762525-1103550728895222382527گروه  صنعتي  بارز

0.021285513100-30109421142475577713030گروه صنعتي پاكشو
222933013242495945155.5643304600گروه  صنعتي سديد

50639179671087893785527779.6826562785گروه فن آوا
10274196864502738890728313912.6613721410گروه كارخانجات صنعتي تبرك

(سهامي عام) 58453387315850382368550.7368186998گروه مپنا
836900870934012337023262362گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

0.19831007-11216896961677698300994گروه بهمن
1.079791010-322115002099776111019گروه صنايع بهشهرايران

0.5251005329-431047695362807185163گروه صنعتي بوتان
2.1913891479-515357617662982681430گروه صنعتي سپاهان

3.9218601908-461133422141364471889گسترش تجارت و سرمايه ايرانيان
4.6528172929-13295369826964746532827گسترش سرمايه گذاري ايرانيان

671058150245202155522980.2622832343گسترش نفت و گاز پارسيان
0.0728702904-752381166884318622893گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
2.130113080-481006073053977103073گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 

0.1539994070-1815286613315134085گلتاش
9609295517272150000.371530015691گلوكوزان

124550121743736257760.072668026900البراتوارداروسازي   دكترعبيدي 
0.7260686068-611188678887846341الميران

0.2813901438-691851112622319191425لبنيات  پاك
0.4612811297-634360665620074381289لبنيات كالبر

0.5718481927-33823281547996101905لعابيران
16131463808807828240.2127512944لنت  ترمزايران

0.0646004800-6110652493204746لوازم  خانگي  پارس
0.1450025200-55633473199994725067لوله وماشين سازي ايران
8919981730962843815501.1114631591ليزينگ ايران و شرق

2.2114801555-743732535610243831505ليزينگ ايرانيان
262937720455584669639.0957457021ليزينگ رازي

0.8311601185-135108738012723695221193ليزينگ رايان  سايپا
4274725307489110915930ليزينگ ايران

3363542521358222577310114.669701014ليزينگ خودروغدير
1876255446844228302013500.9713301360ليزينگ صنعت ومعدن

.صنايع و معادن احياء سپاهان 0.2881518250-25872447164574848212م
1.715311585-612112993268349111562مارگارين

1.16833859-16013592711145045432851ماشين  سازي  اراك
0.0714901530-24900741361665811515ماشين سازي نيرومحركه

296588747764001572490.3371507370مبين وان كيش
1339210363470269270.22910955مجتمع سيمان غرب آسيا
4.6353005750-9226111238182945476مجتمع معادن مس تكنار
4.6424792550-187122496830472929812488محورسازان ايران خودرو

231186662642800492214022162230مخابرات ايران
4416721619350907311570.0911301160مديريت انرژي اميد  تابان هور

0.531423243-557119315237885113193175مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر
0.2441304247-13556563123631529454178مس  شهيدباهنر

1824013326335155696157854.741515015824معادن  بافق
190532530373557471870154.9169647021معادن منگنزايران

911335156529796133180.581350113903معدني  امالح   ايران
7138016813590117410.131200012222معدني  دماوند

2631098405613244130430.671290113189معدني كيمياي زنجان گستران
1342411157501212324220760.1420692097معدني وصنعتي چادرملو
132451668148719453832932.2732503309ملي  سرب وروي  ايران

لعابيران . 1.56792908-95510795419688950822ح
نيروكلر . 1912737837067770129104.5626112989ح

بيمه سرمد 9.38173192-761172958203629734174ح.
پتروشيمي فسا 9.521919-115500001045000019ح.

پخش البرز 2.7528558-276591335580152540ح.
تدبيرگران فارس وخوزستان س. 2300010167343394.95320339ح.

كشت و صنعت شهداب ناب خراسان 2.39691700-37426516296497481695ح.
13.041921-4551321819425784523220ح.پتروشيمي جهرم

3.3710851134-372134492323859621089ح.تجارت الكترونيك پارسيان
2629960230543140010190.3910061071ح.دريايي وكشتيراني خط دريابندر

0.4519232028-341414632792540521974ح.شركت آهن و فوالد ارفع
0.5916521690-258444539574339969741672حفاري شمال

2111180170306792780626004.3825422615حمل و نقل بين المللي خليج فارس
0.8128713000-19592901706392062923حمل و نقل پتروشيمي(هلدينگ)

2.5318021900-347260023348059281191848حمل ونقل توكا
1.7528012801-2312487503242801خدمات فني فوالد يزد

18409021022217509249040.042495025000خدمات انفورماتيك
0.0630363130-35765392351193663075داده پردازي ايران

(هلدينگ) 252447210009125090009010داروپخش 
0.0660116011-11879112946696235داروسازي  ابوريحان

0.0469657200-57720555411157320داروسازي  اسوه
152952010587186935440.2335033600داروسازي  اكسير
0.0715101510-315034227013401526داروسازي  امين

7152534017891426342.3326202640داروسازي توليد دارو
2.4112801338-511804232335519471294داروسازي سبحان انكولوژي

5200032310000154840.051615016160داروسازي  سينا
0.0836343700-42727100155183821داروسازي  فارابي
2411700214865054412600.412611284داروسازي  كوثر

7462365136010136220.181408014097داروسازي زهراوي
2698517361175701234412344دارويي  رازك
0.8118701986-1251600972498201948دارويي  لقمان

2.7371617540-18168951234793197309دامداري تليسه نمونه
5224728481498392632960.832493400درخشان  تهران

0.8124352522-88719213732652451دريايي و كشتيراني خط دريابندر
2269723642034603512دوده  صنعتي  پارس

82363555126803271134881.134003521ذغال سنگ  نگين  ط بس
1360001628419826950.0427072750رادياتور ايران

(سهامي عام) 1.2752995300-21243131288553665300رهشاد سپاهان
3.9924062489-653425318320955772429ريخته گري  تراكتورسازي  ايران 

3552602707329125258212650.7212491279ريل پردازسير
2.1523532395-411732434100245842367ريل سير كوثر

3.1813161380-637455338461050153431341رينگ سازي مشهد
1.94747779-11211705694712965402856760زامياد

5118408499725407054170.1754015499زرين معدن آسيا
1.812911364-815011866568350461311س ساختماني ب نام آوران مهندسي

پتروشيمي ساختمان  خليج فارس 0.45860899-24742000661598000892س.
تدبيرگران فارس وخوزستان 21523211023213864.9213841387س.
توسعه و عمران استان كرمان 4.1148975184-15245531922504004424942س.

چشم انداز توسعه شمال 12572757783918039011533.2210931187س.
ساختماني اعتماد گستر 155161016931087232814.3232193300س.

صنايع شيميايي ايران 0.1232853338-341639115402169633333س.
نفت و گاز و پتروشيمي تأمين 0.0615551576-116132439620663195431565س.

2.115811650-942274670483901586س.آرين توسكا قيمت اسمي 350ريال
0.2615421573-552088613234653921549س.توسعه و عمران استان اردبيل

12456501725570003780037803780س.كاركنان صنعت برق زنجان وقزوي
1.2132263226-12353421140132923354سالمين

0.3616421699-739974657827781681سامان  گستراصفهان
1.06838845-674105076198820677055840سايپا

1.97880920-8441375984312307411296894سايپا ديزل
1671846245188630315010220.4910011030سايپاآذين
1220180251891161254012351284سايپاشيشه
2310667338562043336120.0836103644سبحان دارو

116250001324375000081500.6281508150سپرده گذاري مركزي و تسويه وجوه
0.0521202184-863994968556723162142سخت  آژند

167433555103555333823892.1423462410سراميك هاي صنعتي اردكان
0.0630703142-592243236940622783094سرما آفرين

1720000028146000013951.0913901409سرمايه گذاري اعتبار ايران
189939556004594044004400سرمايه گذاري اقتصاد نوين

0.3220502100-551048532158857882150سرمايه  گذاري  البرز(هلدينگ)
2329337761769123321000.0520992121سرمايه  گذاري  آتيه  دماوند
718400404936002210021942210سرمايه  گذاري  پارس  توشه

16006108001061010181018سرمايه گذاري پرديس
3603061949001050010251030سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان
0.316501670-361072301774038971684سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران

250001365500027319.9927312731سرمايه گذاري توسعه عمران زاگرس
422745442522184279190.22900943سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد

0.3915001540-291211371838424851518سرمايه گذاري جامي
0.46821832-62527737434920922857سرمايه گذاري خوارزمي

0.0445514729-59681441608074788سرمايه گذاري دارويي تامين
1.4120002042-863894887867423192023سرمايه  گذاري  ساختمان ايران 
0.3112951337-321511481973182151305سرمايه گذاري ساختماني نوين

2.5714401450-2500072150001443سرمايه گذاري سبحان
1416430184840321115011101138سرمايه  گذاري  شاهد

0.4138043905-1520189526472929273283848سرمايه گذاري شفادارو
17.77811915-73054925867239847سرمايه گذاري صنايع ايران
0.6226812749-511137543080568442736سرمايه  گذاري  صنعت  بيمه

252946022974590981009010031019سرمايه  گذاري  صنعت  ومعدن 
1.7616001696-552381773850258061617سرمايه گذاري كوه نور

2362842105648845119322831.0222702300سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
11378088813514023310.0423002370سرمايه گذاري مسكن الوند

2.7910781081-629217315393601079سرمايه گذاري مسكن پرديس
2.16766792-12115327471180875191770سرمايه گذاري مسكن تهران

1269740509865187340729749سرمايه گذاري مسكن شمال شرق
0.5915001610-3632396300301523سرمايه گذاري معيار صنعت پارس
14465356461201012011201سرمايه گذاري نور كوثر ايرانيان
1.9220482048-51500003072000002048سرمايه گذاري نيروگاهي ايران

0.5542004657-103015131939844376سرمايه گذاري و توسعه خوزستان
119005824149580626824.4426502701سرمايه گذاري وثوق امين

0.85802821-12412718871029202448815سرمايه گذاري  رنا(هلدينگ)
1.54630644-26835071062233079516639سرمايه گذاري  سايپا
6043108551422891811730.3411851200سرمايه گذاري  سپه

136857150123661411014431.7614281479سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 
1681278033202924761715880.1915631600سرمايه گذاري  صنعت  نفت

151423981020672627170715730سرمايه گذاري  مسكن
10070297774080953710543.7410011066سرمايه گذاري مسكن زاينده رود

701020629137345532613240.9913331362سرمايه گذاري  ملي ايران
0.36800820-30181510145882361821سرمايه گذاري بهمن
261271771445733271138011211160سرمايه گذاري بوعلي

5053508465536938112120.4112181230سرمايه گذاري توسعه ملي
482724119571901213069933.559621004سرمايه گذاري توكافوالد(هلدينگ)
362632004230391211610016001628سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي 

2413517145419730254911920.0811811205سرمايه گذاري غدير(هلدينگ)
3615736237758082657613224.1812801332سرمايه گذاري نيرو

0.48825838-7331410655611746456585833سهامي ذوب آهن اصفهان
1.86933995-38186000176494454949سيمان باقران
0.41200012000-150006000000012346سيمان  بهبهان
1543025611430241423014041424سيمان  تهران
125010635004477042544254سيمان  خزر

280019168002480023962396سيمان خوزستان
7100416959805389450.32918959سيمان  داراب
323019032152290197120706723سيمان  دورود
0.28695715-65475244332415004701سيمان  شرق
2.12941960-49234190221422503969سيمان  شمال

0.4121302176-1244072956018642207سيمان  صوفيان
1138513399886821025010261052سيمان فارس و خوزستان

4.99799810-74787788629803698799سيمان كردستان
673641380650017880.1118741875سيمان  كرمان

1.53707729-19178126125988475707سيمان مجد خواف
1200048140002438024072407سيمان اروميه
0.0699509950-2600597000010452سيمان خاش

2055085439543757800.13785801سيمان سپاهان
58100100835201225012441249سيمان شاهرود
16275008414350030350.1730553062سيمان غرب

136500011808330017890.4518001830سيمان هگمتان
0.081800018190-106131006236716819618116شركت ارتباطات سيار ايران

0.0335003590-281144754069927073555شركت آهن و فوالد ارفع
11322006567057820392.4119332080شركت بهمن ليزينگ

1.3710721139-131850001997030001079شركت بيمه اتكايي امين
0.5371807365-14187811363750337261شركت پتروشيمي خراسان

425261373885825297390735740شركت توسعه اقتصادي آرين
12186002330068812539.9112381254شركت  ساختمان  اصفهان

3.4610001040-515500155700001005شركت سرمايه گذاري اعتالء البرز
191818101347247257411.09735745شركت سرمايه گذاري مسكن شمالغرب

7142213097333821783.2221782178شركت سيمان الرستان
34288840133915198046360.8744354650شركت صنايع غذايي مينو شرق
3.5239004200-240111593644601309293997شركت عمران و سازندگي قزوين

758502258125038601.2138004195شركت فارسيت اهواز
2.1126102740-281349393624052742686شركت كي بي سي

2.0925602636-6009926717256166977912581ملي  صنايع  مس  ايران
4.2115781660-764247226756572471591مهركام پارس

232095410807598751581.3250305279مهندسي ساختمان تاسيسات راه آهن
2788286763634930.0336223649مهندسي نصيرماشين

4715051331123875620680.6820492100مواد اوليه دارويي البرز بالك
0.141004101-25369220154004196موتورسازان تراكتورسازي ايران 

67150238338503346033313355موتوژن
5112213072274250559181.8658005939نفت ايرانول
191781191760532089597050.9896509850نفت  بهران
54251535198527331378540.5174597900نفت  پارس

670362159668830690.6630083117نفت پاسارگاد
441320742110356333158580.351571216170نفت سپاهان

1.6114851581-464244039037264434901527نورد آلومينيوم
13921046398515573674052.53393409نورد و لوله اهواز

0.1474727472-31700127024007854نوردوقطعات  فوالدي
1.5713071334-553858725071953841314نوسازي وساختمان تهران

17147536966092147220.3846144840نيرو سرمايه
2.515021585-1396229929463011841519نيرو محركه
7227093700464085040914195نيروترانس

458003534384410742400.8842404347نيروكلر
1.851380214051-2575047970393331913945هتل پارسيان كوثر اصفهان

82544224121953035922411.9120902300هلدينگ صنايع  معدني خاورميانه
1.2247004753-4840398119030027854711همكاران سيستم

0.0910661087-730866333157761090واسپاري ملت
99102891070031770103177031770ورزيران

سال چهاردهم   سه شنبه 14 فروردین 1397    شماره  3881
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عضو کارگری شورای عالی کار:
گروه کارفرمایی با پیشنهاد صفر درصد به مذاکرات آمد

ایلنا- علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار  درباره حواشی تعیین حداقل 
مزد سال ۹۷ و اینکه افزایش 1۹/8 درصدی حداقل مزد در سال ۹۷ تا چه اندازه 
هزینه های زندگی کارگران را پوشــش می دهد و موجب جلب رضایت کارگران 
می شود، گفت: ابتدا باید بگویم که پرونده مزدی سال ۹۷ تکمیل نشده است؛ چراکه 

مزد )حداقل مزد و مزد سایر سطوح( به شکل یک پکیج است.
وی افزود: پیشنهاد گروه کارگری درباره درصد افزایش مزد سایر سطوح 1۲ 
درصد به اضافه روزانه ۲۴18 تومان بود، که البته با حداقل مزد تعیین شده این رقم 
پایین ترین سطح حقوق کارشناسی شده بود؛ اما به هر روی گروه کارفرمایی آن 
را نپذیرفت و رقم کمتری را در مذاکره دوجانبه با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

پیشنهاد داد.
این عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور با بیان اینکه عددی 
که گروه کارگری برای افزایش مزد سایر سطوح اعالم کرده است، قابل مذاکره نیست 
و کف عددی است که ما خواهانش هستیم، گفت: نهایتا ما در شرایط مذاکره به 
آن رضایت داده ایم؛ پس انتظار هم نداریم که طرف مقابل از آن سوءاستفاده کند. 
بنابراین بازهم تاکید دارم که به کمتر از این رقم رضایت نمی دهیم؛ چراکه روی آن کار 
کارشناسی شده کرده ایم و جابه جایی )کوچک و بزرگ  شدن( آن از لحاظ فرمول های 

محاسباتی به نظامات مزدی کشور آسیب می زند و آن را برهم می ریزد.
وی افزود: این رقم )سایر سطوح مزدی( پایین ترین افزایش حقوق کارشناسی 
شده ای است که می توان به یک کارگر پرداخت کرد. به هر صورت از آنجا که پیشنهاد 
گروه کارگری )1۲ درصد به اضافه روزانه ۲۴18 تومان( برخالف طرف مقابل از روی 
منطق ارائه شده بود، نماینده دولت آن را پذیرفت. گروه کارفرمایی هم پیشنهاد 
افزایش هشت درصدی را برای افزایش مزد سایر سطوح داده بود به اضافه یک عدد 
ثابت. به هر حال همان طور که گفتم مذاکرات در این رابطه به صورت دوجانبه برگزار 
شد و نماینده گروه کارفرمایی از حضور در جلسه ای که گروه کارگری هم در آن 

حضور داشته باشد خودداری ورزید.
بعد از تعطیالت نوروز، مزد سایر سطوح مشخص می شود �

خدایی افزود: بعد از تعطیالت نوروز باید عدد میزان افزایش مزد سایر سطوح را 
مشخص کنیم و در بخشنامه مزد بگنجانیم تا تکلیف کارگرانی که مشمول سایر 
سطوح مزدی می شوند و تعدادشان هم کم نیست مشخص شود. در مورد حداقل 
مــزد هم از همان ابتدا گفتیم که در مذاکرات مزدی هدف گروه کارگری صرفا 
کاهش اختالف درآمد و مخارج زندگی بوده است. به هر روی قیمت سبد معیشت 
)موضوع بند ۲ ماده ۴1 قانون کار( ۲ میلیون و ۶۶۹ هزار و 8۰۰ تومان برای سال 
۹۷ تعیین شد و طرف های مذاکره  )دولت و کارفرمایان( همانند سال گذشته پس 

از کش و قوس های فراوان آن را پذیرفتند.

بنگاه های خاموش را احیا کنید
ایسنا- یک کارشناس حوزه کار احیای بنگاه های خاموش و راکد و حمایت از 

تولید داخلی را مهم ترین اولویت های سال 1۳۹۷ عنوان کرد.
حمید حاج اسماعیلی اظهار کرد: پیش بینی من این است که امسال، سخت تر از 
سال گذشته باشد. 1۳۹۶ سال خوبی برای کارگران نبود، شرایط اقتصادی سختی 
را پشت سر گذاشتیم و حمایت هایی که الزم بود طبق برنامه از بازار کار و کارگران 

صورت گیرد، به شکل واقعی انجام نشد.
وی ادامه داد: طرح های اشتغالی که در قالب طرح کاج، تکاپو،   اشتغال فراگیر و 
روستایی مطرح شد، هیچ کدام در سال گذشته جنبه عملی به خود نگرفت و بعضا 
با تاخیر در پرداخت منابع و تسهیالت روبه رو شد که هم اکنون نگاه ها به اجرای این 

طرح ها در سال جاری دوخته شده است.
این فعال کارگری با تاکید بر لزوم حمایت بانک ها از بخش تولید، گفت: سال 
گذشته انتظار می رفت دولت بانک ها را مجاب کند تا تسهیالت ارزان قیمت در 
اختیار بنگاه ها قرار دهد، متاسفانه این امر محقق نشد لذا معتقدم که در سال جدید 
بانک ها باید در خدمت تولید باشند و احیای بنگاه های خاموش و راکد را در دستور 
کار قرار دهند.به گفته حاج اسماعیلی قرار بود سال گذشته، تسهیالت بانکی برای 
تامین سرمایه در گردش و کمک به بنگاه های کوچک اختصاص یابد و به همین 
منظور 1۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد ولی از این میزان تنها ۶۰۰۰ میلیارد 
تومان تسهیالت پرداخت شده و 1۰ هزار میلیارد تومان نیز تمدید وام های قبلی بوده 
است که نشان می دهد وزارت کار نتوانسته هماهنگی الزم بین سازمان ها و ارگان ها 
را برای تسهیالت ارزان قیمت بنگاه ها انجام دهد.وی افزود: دولت نتوانست در سال 
گذشته بسترهای کار شایسته را محقق کند و لذا انتظار می رود در سال ۹۷ با توجه 
به تاکید برنامه ششم توسعه، مقدمات اجرای کار شایسته را فراهم کند.وی شرایط 
معیشتی کارگران در سال گذشته را دشوار توصیف کرد و گفت: متاسفانه سیاست 
حمایت از طبقه ضعیف و محروم به گونه ای بود که کارگران روز به روز فقیرتر شدند 
و نتوانستیم دستمزد واقعی آنها را ارتقا  دهیم یا در شرایط معیشتی آنها تغییر و 
تحول مثبتی ایجاد کنیم. در حال حاضر با توجه به افزایش ۲۰ درصدی دستمزد 
کارگران در سال 1۳۹۷،   بهبود وضع معیشت خانوارهای کارگری نسبت به سال 
گذشته تاحدودی رضایت بخش است.این کارشناس بازار کار تصویب بند ز تبصره 
۷ بودجه ۹۷ را که به واریز منابع درمان تامین اجتماعی به خزانه کشور اشاره دارد، 
ناشی از سوء مدیریت هایی دانست که در بخش درمان تامین اجتماعی وجود دارد 
و دولت را به این فکر انداخت که سکان اداره بخش درمان را خود به دست گیرد.

حاج اسماعیلی نقدی هم به آمار تشکیل تعاونی ها در سال گذشته داشت و تاکید 
کرد: در آغاز دولت یازدهم، 11۰ هزار تعاونی فعال در کشور داشتیم و اکنون به کمتر 
از ۷۵ هزار تعاونی رسیده که نشان می دهد توجه وزارت تعاون به توسعه تعاونی ها 
کمرنگ بوده و باعث شده در بخش تعاون هم اشتغال و هم ظرفیت های اقتصادی از 
دست برود.در برنامه پنجم توسعه افزایش سهم بخش تعاون به ۲۵ درصد در اقتصاد 
ملی پیش بینی شد ولی این سهم در بهترین دوران به ۵/۵ درصد رسید. در حال 
حاضر آمارهای متفاوتی از سهم بخش تعاون در اقتصاد منتشر می شود که بعضی 
آن را زیر پنج درصد و بعضی دیگر بین شش تا هشت درصد اعالم می کنند ولی 

برابر آخرین آمارها سهم بخش تعاون به زیر چهار درصد رسیده است.

معاون فناوری و پژوهشی وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار شد؛
محدودیت برای ورود بی رویه و غیرضرور کاالی 

خارجی و حمایت از تولید داخلی
باشگاه خبرنگاران جوان - یک استاد دانشگاه گفت: ایجاد محدودیت برای 
ورود بی رویه و غیرضروری کاالهای خارجی به کشور و نیز حمایت از تولید داخلی 

از وظایف دولت است که باید با جدیت دنبال شود.
قبادیان معاون فناوری و پژوهشی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ویژه برنامه 
همگام با شعار سال رادیو گفت وگو، با محوریت تحلیل نامگذاری سال جدید به نام 
حمایت از کاالی ایرانی، اظهار کرد: برای اینکه در تحقق شعار سال موفق شویم، 

دولت و مردم باید هرکدام نقش خود را به درستی اجرا کنند.
وی افــزود: مردم باید در مصــرف کاالهای ایرانی اهتمام ورزند و از تولید 
کاالی داخلی حمایت کنند. این اســتاد دانشگاه  تصریح کرد: دولت هم باید 
در دو بخش سیاســتگذاری کند. اولین مســاله ایجاد محدودیت برای ورود 
بی رویه و غیرضروری کاالهای خارجی به کشور و موضوع دوم نیز حمایت از 
تولید داخلی است که باید با جدیت دنبال شود.این مقام مسوول کیفیت کاال 
و قیمت متناسب را از عوامل مهم تشویق مردم به کاالهای ایرانی برشمرد و 
افزود: تولید کنندگان باید توجه داشته باشند  در صورتی موفق خواهند شد 

که این دو ویژگی را رعایت کنند.
قبادیان یادآور شد: ما در وزارت صنعت در بخش قوانین و مقررات برنامه هایی 
را در راســتای تسهیل گری در تولید حمایت از تولید در نظر داریم. از طرفی 
هم با کمک محققان و طرح های آنها بحث کیفی سازی و استانداردسازی آن 

را دنبال می کنیم.

ت
س
نخ

سه برنامه  صنایع کوچک در راستای حمایت از کاالهای ایرانی

ایسنا- مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران معتقد 
است که حمایت از کاالی ایرانی موجب رشد کلی اقتصاد، افزایش تولید، بهبود 

وضعیت معیشت و اشتغال جوانان می شود.
صادق نجفی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره نام گذاری ســال 
1۳۹۷ بــه نام »حمایت از کاالی ایرانی«، اظهار کرد: حمایت از کاالی ایرانی 
رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت و موجب افزایش تولید داخلی می شود. 
با رویکرد حمایت از کاالی داخلی اوضاع معیشت مردم بهتر می شود و اشتغال 
جوانان بهبود می یابد و به طور حتم حرکت در این مسیر بهبود کلی وضعیت 

اقتصادی کشور را به همراه خواهد داشت.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران همچنین 

در مورد برنامه های این ســازمان در راستای حمایت از کاالی ایرانی در سال 
1۳۹۷، اعالم کرد: سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی در سال جاری 
سه برنامه را به منظور حمایت از کاالی ایرانی در دستور کار قرار خواهد داد که 
به ترتیب در بخش صادرات صنایع کوچک، مقوله سخت افزار و نرم افزاری و نیز 

فرهنگ سازی در میان مردم است.
نجفی با اشاره به اینکه باید از طریق صادرات از توان تولید داخل به منظور 
ارز آوری به کشورهای هدف استفاده کرد، گفت: کشورهای همسایه به عنوان 
اصلی ترین کشــورهای هدف در این رابطه شناســایی شده اند و با همکاری 
سازمان ها و نهادهای ذی ربط و در نظر گرفتن مشوق های صادراتی قصد داریم 

در این راستا گام برداریم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به توسعه مباحث نرم افزاری و 
سخت افزایی در راستای حمایت از کاالی ایرانی اشاره کرد و افزود: مدیریت، 

آموزش و بهره گیری از تکنولوژی توســط تولیدکنندگان از جمله مباحث 
اصلی مقوله توسعه نرم افزاری است که باید مورد توجه قرار گیرد. عالوه بر 
این بخشی از این وظیفه به دولت مربوط می شود تا فضای کسب و کار را 
مهیا کند و بدین ترتیب سرمایه گذار و کارآفرین بتوانند به راحتی فعالیت های 

خود را انجام داده و زنجیره تامین و توزیع کامل شود.
نجفی فرهنگ ســازی در میان مردم در راســتای ایجاد تعصب نسبت 
بــه حمایت از کاالی ایرانی را ســومین برنامه ســازمان صنایع کوچک و 
شــهرک های صنعتی اعالم کرد و گفت: زمانی که چنین مساله ای توسط 
مقام معظم رهبری مد نظر قرار می گیرد باید بدانیم که یکی از بزرگ ترین 
مشــکالت ما همین موضوع است و راه حل نجات کشور را باید در حمایت 
از کاالی ایرانی جســت وجو کنیم، چرا که بدون تحقیق و بررســی چنین 

مساله ای مطرح نشده است.

خبر

شیدا ملکی- حمایت از کاالی 
ایرانی نامی اســت که بر سال ۹۷ 
گذاشته شــده است و با توجه به 
نامگذاری ســال های ۹۵ و ۹۶ به 
عنوان اقتصاد مقاومتی، بار دیگر 
موضوعی اقتصادی مسیر حرکت 
ســال جاری را تعیین کرده است. 
این موضوع نه تنها نشان دهنده 
اهمیت مقوله هــای اقتصادی در 
کشور اســت بلکه بیانگر ضعفی 
است که بی توجهی نسبت به آن 
هر روز بر میزان مشکالت کشور 

خواهد افزود. 
بی پیرایــه و خالــی از هرگونه 
تعارفی اقتصاد و صنعت کشــور 
دچار آسیب هایی است که رگه های 
آن را نــه امروز بلکه در طول ادوار 
مختلف گذشــته باید دنبال کرد. 
صنایع کشور در طول چند سال 
گذشته فرسوده نشده اند و اگر باید 
در راستای نوسازی و بهبود شرایط 
تکنولوژی آنها گامی برداشته شود 
می توان گفت زمان بســیاری هم 

هدر رفته است. 
همچنین به اعتقاد وزیر صنعت 
خوشــبختانه با همکاری مجلس 
شــورای اسالمی ردیفی در قانون 
بودجه سال ۹۷ مبنی بر پرداخت 
یارانه ســود تسهیالت اعطایی به 
مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان جهت 
نوســازی به واحدهــای تولیدی 

اختصاص خواهد یافت.
حال باید دید در طول سال ۹۷ 
چه تغییراتی در روند صنعت کشور 
پیش خواهد آمد و آیا نوســازی 
صنایع این امکان را فراهم می کند 
که چرخ های صنعت با ســرعت 
بیشــتری حرکت کنند. مســیر 
صنعت کشــور اگر هموار شــود 
مقوله هــای زنجیره ای بعدی نیز 

بهبود خواهند یافت. 
کیفیت، مشوق مصرف کاالی  �

داخلی
امیر واعظی آشــتیانی، معاون 
اسبق وزارت صنعت و معدن درباره 
حمایت از صنایع داخلی می گوید: 
اگر بناست از تولید داخلی حمایت 
کنیم و از سویی مردم را در شرایط 
فعلی قانع کنیم که صنایع کشور 
نیاز مبرم به حمایت دارند باید اصل 
مهم کیفیت را پررنگ تر از گذشته 

مورد توجه قرار دهیم. 
به گفته آشتیانی  کیفیت، مواد 
اولیه و تکنولوژی به روز از جمله 
مواردی اســت که با توجه به آنها 
می توان مصرف کننده را تشــویق 
بــه مصــرف کاالی داخلی کرد. 
همچنین ســهم بازار در هر یک 
از ایــن موارد بایــد به طور واضح 
مشخص شود و ســرمایه ها را به 
ســوی کاالی اشباع شده حرکت 

ندهیم. 
در همین برهه است که باید به 

مقوله مهم نوسازی صنایع بیش از 
پیش توجه کرد. 

همچنین محمد شریعتمداری 
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز 
در گفت و گــو با رادیو اقتصاد بر 
این موضوع تاکید کرده و با بیان 
اینکــه در حال حاضر نوســازی 
صنعتی در ایران یکی از مهم ترین 
ضرورت هاست، گفته است: برای 
دســتیابی بــه کاالی رقابتــی و 
صادرات محور باید نوسازی صنعتی 

در کشور تسریع شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت  
سال جاری  در  نوسازی صنعتی 
این  مهم  اولویت هــای  جزو  را 
وزارتخانه عنوان کرده و معتقد 
است: خوشــبختانه با همکاری 
ردیفی  اسالمی  شورای  مجلس 
در قانون بودجه سال ۹۷ مبنی 
بر پرداخت یارانه سود تسهیالت 
اعطایــی بــه مبلــغ ۳۲ هزار 
میلیارد تومان جهت نوســازی 
به واحدهای تولیدی اختصاص 

خواهد  یافت.
اظهارات شــریعتمداری مبنی 
بر پرداخت هزینه های نوسازی اما 
در حالی است که در سال گذشته 
رقمی معادل 1۰ هــزار میلیارد 
تومان جهت نوسازی تعریف شده 
بود که رقمی بســیار اندک برای 
این موضوع اســت و کارشناسان 
اغلــب اظهار کرده اند نه تنها این 
حمایت ها بر اساس رانت تقسیم 
شده اســت بلکه رقمی کافی نیز 

نبوده است. 
پیش از این نیز اسحاق جهانگیری، 
معــاون اول رییس جمهور اعالم 

کرده بود نباید وام ها و حمایت های 
مالی به رانت خوارها پرداخت شود؛ 
وام هایی که پرداخت می شوند باید 
در راستای سیاســت های کالن 
و کیفیت مطلــوب کاال و صنایع 

برنامه ریزی شوند. 
معاون اســبق وزارت صنعت و 
معدن نیز با تاکید بر جای خالی 
برنامه ریزی اقتصادی در کشــور 
معتقد است: پرداخت وام در طول 
ادوار گذشته کامال بی برنامه بوده 
است و شاهد آن بوده ایم که برخی 
دریافت کنندگان وام های صنعتی 
نه تنها چرخ های صنعت کشور را 
نمی چرخانند بلکه ترمز و اهرمی 
در مقابل حرکت به سوی توسعه و 

پیشرفت صنعت کشور هستند. 
آشتیانی با اشــاره به بهره بری 
برخی بانک ها از رانت پرداخت وام 
معتقد است: مجریان پرداخت وام 
نیز گاهی از رانت بهره می برند و در 
مقابل این موضوع نیز باید توجهی 
جدی داشت. متاسفانه نوک پیکان 
اغلب به ســوی صنعتگران است 
و از مجریــان پرداخت وام غافل 
شــده ایم. این در حالی است که 
حجــم بزرگی از آســیب و عدم 
برنامه ریزی متوجه این گروه است. 
نیازمنــد نظارت جدی  بنابراین 
بر عملکرد پرداخت کنندگان نیز 

هستیم.

نوسازی صنایع قلب کشور را  �
احیا می کند

صنایع بزرگ کشــور با توجه 
به تاریخچه و همچنین بررســی 
نمودارهای تولید نشان دهنده آن 
است که در حال حاضر پیشرفتی 
نداشته و متاسفانه روی محوری 
نزولی حرکت می کند. بی توجهی به 
محور نزولی صنایع کشور آسیب ها 
را دامن می زند و شــرایط را برای 
افزایش آسیب های اقتصادی فراهم 
می کند. در شرایطی که صنعت و 
اقتصاد نه تنهــا در ایران بلکه در 
کشورهای دیگر جهان تبدیل به 
پاشنه آشیل شده است بی توجهی 
به این موضوع موجب شــکننده 
شدن ثبات و امنیت کشورها خواهد 

شد. 
از همین روست که شریعتمداری 
معتقد است: نوسازی نیاز جدی و 
مبرم صنعت کشور است، چرا که با 
قدیمی و فرســوده بودن بسیاری 
از تجهیــزات و واحدهای صنعتی 
هم اکنون امــکان رقابت تولیدات 
صادرات گرا برای واحدهای تولیدی 

موجود در جامعه وجود ندارد. 
همچنین بحث مالیات بر ارزش 
افزوده از دیگر موانع جدی بر سر 
راه تولید ملی است و امید می رود 
در ماه های ابتدای سال جاری این 
قانون اصالح تا شرایط مطلوب تری 
برای تولیدکننــدگان در جامعه 

فراهم شود.
عامل ســابق صنایع  مدیــر 
کوچک و شــهرک های صنعتی 
ایران نیز با توجه به اظهارات وزیر 
صنعت افزود: تکنولوژی پایین و 
عدم بهره بری از صنایع توســعه 
یافته در حال حاضر موجب شده 
اســت برخی از صنایع کشور به 
دلیل حرکت کند و حتی گاهی 
ســاکن مانــدن در عرصه تولید 
تبدیل به صنایع ســربار شوند. 
صنایعی خالی از سود برای کشور 
کــه تنها از منابع بهره می برند و 
در راستای کمک به اقتصاد کشور 

هیچ قدم مثبتی برنمی دارند.
واعظی آشــتیانی با بیان اینکه 
۷۰ تــا ۷۵ درصد صنایع کشــور 
به روز نیســتند و در گروه صنایع 
سربار قرار گرفته اند معتقد است: 
تکنولــوژی پاییــن و هزینه های 
مرتبط بــا آن گاهی منجر به آن 
می شــود که مقوله اشــتغال نیز 
به شــدت تحت تاثیر قرار گیرد. 
صاحب سرمایه زمانی که با موضوع 
افزایش هزینه ها مواجه می شود در 
نخستین قدم گزینه تعدیل نیرو را 

انتخاب می کند.
 این گزینه حاصل عدم نوسازی 
و باال رفتن هزینه هاست که در بلند 
مدت زنجیره وار صنعت، اشتغال و 

اقتصاد را شکننده می کند. 

تامین اجتماعی زیر ســایه  �
ضعف حمایت از کاالی ایرانی

در هم تنیدگی صنعت، اشتغال 
پایدار و اقتصاد توسعه یافته کامال 
مشــهود اســت و بی توجهی به 
نوسازی صنایع همه این موارد را 
به تزلزلی سلسله وار دچار می کند. 
کاهش نرخ اشتغال کشور به دلیل 
صنایع فرسوده مصائب مربوط به 
تامین اجتماعی را نیز تشــدید 

می کند. 
از همیــن رو وزیــر صنعت، 
معــدن و تجارت تاکید می کند: 
تولید کننــدگان جــدا از این با 
مشــکالت و موانع جــدی در 
بحث تامین اجتماعی، نرخ سود 
تسهیالت بانکی و بسیاری موارد 
دیگر مواجه هستند. همچنین 
در راســتای هموارسازی مسیر 
تولید در سال حمایت از کاالی 
ایرانی همه ارکان دولت باید به 
معنای واقعی پای کار باشــند، 
مردم نیز باید نسبت به مصرف 
کاالی ایرانی تعصب داشته باشند. 
همچنین تحقق شعار سال منوط 
به این است که تولیدکنندگان، 
مصرف کنندگان و مسووالن به 
وظایــف خود در ارتباط با تولید 

ملی درست عمل کنند.
به اعتقاد وزیر صنعت، معدن و 
تجارت تولیدکنندگان با کیفیت 
تولید، مصرف کنندگان با ترجیح 
کاالی ایرانی بر اجناس خارجی 
و همچنیــن مســووالن با رفع 
موانــع تولید و حمایت جدی از 
صنعتگران و کارآفرینان می توانند 
در جهت تحقق پذیری فرمایشات 
مقام معظم رهبــری در زمینه 

کاالی ایرانی نقش آفرین باشند.
همچنیــن تولید کنندگان و 
مصرف کنندگان در جهت ارتقای 
سطح تولید ملی مکمل یکدیگرند. 
شــریعتمداری همچنین گفت: 
سال گذشته بهره برداری ۶ هزار 
واحد تولیــدی باالی ۵۰ درصد 
پیشــرفت فیزیکی در دســتور 
کار این وزارتخانه قرار داشــت 
با تالش های  که خوشــبختانه 
صورت گرفته بیش از پنج هزار و 
۴۰۰ پروژه تولیدی و صنعتی به 

سرانجام رسید.
وزیــر صنعــت، معــدن و 
تجارت تســریع در بهره برداری 
پروژه هــای نیمه تمام صنعتی و 
تولیــدی را از جمله مهم ترین 
راه های افزایش اشــتغال و رشد 
تولید ناخالص داخلی در کشور 
دانست و یادآورشد: این موضوع 
جزو اولویت های مهم دولت در 

سال جاری است. 

وعده نوسازی صنایع در سال حمایت از کاالی ایرانی؛

یارانه یا رانت 
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کارگری

ایسنا- یک فعال کارگری ریشه تمام ناهنجاری ها 
را در فقر و بیکاری می داند و امیدوار است که در سال 
۹۷ بیکاری و بزهکاری ریشــه کن شود و بانک ها از 

سودای سود و اصل پول دست بردارند.
رحمت اهلل پورموسی اظهار کرد: بیکاری با معیشت 
مردم ارتبــاط تنگاتنگی دارد و اگر بیکاری افزایش 
یابد، بسیاری از بزهکاری ها و آسیب های اجتماعی 

هم گسترش پیدا می کند.
وی افزود: یکی از معضالتی که امروز جامعه با آن 
دســت به گریبان است، بیکاری جوانان است و اگر 
ریشه کن نشود، افراد بیکار به هزار راه خطا کشیده 
می شــوند و پیامدهای زیانبار آن متوجه اجتماع و 

خانواده ها خواهد بود.
ایــن فعال کارگری پرداختن به مقوله اشــتغال 
جوانــان را مورد تاکید قــرار داد و گفت: دولت در 
سال جدید به سمت حل چالش اشتغال گام بردارد، 
مشکالت معیشتی خانوارها را برطرف کند و قدرت 

خرید کارگران را افزایش دهد.به گفته پورموسی یکی 
از راه های کاهش بیکاری و فقر و افزایش قدرت خرید 
مردم، حمایت از تولید داخلی است و دولت باید به 
ســمت و سویی برود که واحدهای تولیدی حمایت 
شــوند و بانک ها به جای سودای سود و اصل پول، 

دست تولید کننده داخلی را بگیرند.
وی در ادامه با اشــاره به بدهی دولت به سازمان 
تامین اجتماعی گفت: یکی از مشــکالتی که امروز 
بازنشستگان، مستمری بگیران و کارگران بیمه شده 
دارند، اختالف دولت با سازمان تامین اجتماعی است 
که دولت اصل بدهی را قبول دارد ولی ســودش را 
نمی پذیرد، در حالی که با احتساب سود حدود 1۵۰ 

هزار میلیارد تومان بدهی به این سازمان دارد.
ایــن فعال کارگری  ســازمان تامین اجتماعی را 
ســازمانی عمومی و غیردولتی خواند که منابع آن 

متعلق به ۴8 میلیون بیمه شده تامین اجتماعی است 
و اموال آن حق الناس است که باید در اختیار صاحبان 
اصلــی اش قرار گیرد، چراکه اگــر پول کارگر نبود، 

سازمانی به نام تامین اجتماعی شکل نمی گرفت.
پورموســی درعین حال تدوین آیین نامه تبصره 
۲ ماده ۷ قانون کار در ســال ۹۷ را خواستار شد و 
گفت: ۹۵ درصد کارگران مملکت قراردادی هستند و 
نسبت به آینده شغلی خود نگران و ناامیدند، چرا باید 
کارگران که پرچمدار اقتصاد مقاومتی هستند و بدنه 
تولید کشور را شامل می شوند، امنیت شغلی نداشته 
باشــند؟این فعال کارگری با بیان اینکه بیش از ۴۰ 
درصد جمعیت کشور را کارگران تشکیل می دهند، 
افزود: وزارت کار طرح هایی را در خصوص تدوین آیین 
نامه مربوطه آماده کرده بود که هم به سود کارفرمایان 
بود و هم منافع نیروهای کار را لحاظ می کرد و دیگر 

دغدغه قرارداد کار وجود نداشت که امیدواریم امسال 
این طرح ها جنبه عملیاتی پیدا کند.

در فصل دوم قانون کار جمهوری اســالمی ایران 
مصوب ســال 1۳۶۹ که به مبحث قراردادهای کار 
می پردازد، تعریف قراردادهای کار و شرایط انعقاد آن 
اشاره شده است. بر اساس تبصره یک ماده ۷ قانون 
کار، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت 
آنها جنبه غیرمستمر دارد، باید توسط وزارت کار تهیه 

شود و به تصویب هیات وزیران برسد.
مقامات کارگری سال های سال است که از وزارت 
کار می خواهنــد آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون 
کار را به جهت شفاف ســازی و تفکیک مشاغل دائم 
از موقت، تدوین کند که از سال 1۳۶۹ تاکنون این 
امر محقق نشــده است. سال گذشته معاونت روابط 
کار سلســله نشســت هایی را به منظور بررسی این 
تبصره و تهیه آیین نامه مربوطه برگزار و طرح هایی 

را پیشنهاد کرد.

سال ۹۷ باید سال ریشه کن کردن بیکاری و بزهکاری باشد
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رييسسازمانميراثفرهنگيخبرداد؛
ثبت بيش از 58 ميليون نفرشب اقامت تا 11 فروردين

رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور از رشد 21 
درصدي سفرهاي نوروزي تا يازدهم فروردين ماه جاري نسبت به سال قبل خبر داد .  
به گزارش »جهان صنعت« به نقل از روابط عمومي سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري 
و صنايع دستي علي اصغر مونسان، معاون رييس جمهور با اعالم اينكه از 27 اسفند تا 
11 فروردين، 58ميليون و 433هزار و 818 نفرشب اقامت در كشور ثبت شده است، 
گفت : در اين مدت 90ميليون و 230هزار و 320 بازديد از جاذبه هاي گردشگري 

كشور با رشد 32 درصدي نسبت به سال قبل ثبت شده است . 
به گفته او، استان هاي مازندران، گيالن، بوشهر، هرمزگان، خوزستان، فارس و 

خراسان رضوي در صدر آمار گردشگري كشور قرار دارند . 
رييس سازمان ميراث فرهنگي همچنين از استان هاي چهارمحال وبختياري، 
همدان، آذربايجان شرقي، كرمان، گلستان و آذربايجان غربي به عنوان برترين هاي 

گردشگري كشور در استان هاي كمترشناخته شده در نوروز 97 خبر داد . 
مونسان همچنين از آغاز برنامه ريزي براي برپايي هفت رويداد بزرگ گردشگري 
تابســتاني در هفت محور گردشگري كشور خبر داد و گفت : جشنواره هاي بزرگ 
گردشگري تابستاني كشور در شاخه هاي مختلف گردشگري دريايي، فرهنگي  تاريخي، 

طبيعت گردي، سالمت، غذا و . . . برگزار مي شود . 

فيلم هاي نوروزي همه ساليق را راضي كرد
مهر- مدير پرديس سينمايي آزادي درباره اكران فيلم هاي نوروزي بيان كرد كه 

به دليل تنوع اين فيلم ها همه ساليق راضي بودند . 
رضا سعيدي پور مدير پرديس سينمايي آزادي درباره تحليل خود از وضعيت اكران 
فيلم ها در ايام نوروز 97 بيان كرد : قاعدتا فيلم هاي نوروزي با هر ترتيبي كه اكران شود 

موفق است و مخاطب از فيلم هايي كه اكران مي شود بيشتر استقبال مي كند . 
او ادامه داد : اين دوره هم همين طور بود و فقط يك فيلم در اكران نوروزي ناموفق 

بود و شش فيلم ديگر اكران قابل قبولي داشتند . 
سعيدي پور بيان كرد : گرچه امسال قيمت بليت پرديس ها افزايش داشت اما ما 

مشكلي نداشتيم و باز هم استقبال خوبي از فيلم ها صورت گرفت . 
او درباره اينكه نظرش نسبت به وضعيت استقبال مردم از فيلم هاي سينمايي با 
توجه به اكران هاي نوروزي چيست، بيان كرد : اگر سبد فيلم هاي ما درست تنظيم 
شود با همين استقبال مواجه خواهيم شد . فيلم ها در ماه هايي كه قرار است اكران 

شوند بايد در بسته هايي قرار گيرند كه از تنوع الزم برخوردار باشند . 
مدير پرديس سينمايي آزادي در پايان درباره رضايت مردم از فيلم هاي نوروزي 
نيز توضيح داد : اين فيلم ها توانسته بودند ذائقه مردم را راضي نگه دارند . كساني كه 
مراجعه مي كردند از ساليق مختلفي برخوردار بودند و فيلم ها هم ذائقه هاي مختلف 
را برآورده مي كردند بنابراين هركسي هر فيلمي را انتخاب مي كرد راضي بود و مردم 

وقتي از سالن ها بيرون مي آمدند اعتراض نمي كردند . 

ركورد فروش روزانه سينماي ايران شكسته شد
12 فروردين 97 با استقبال بسيار مخاطبان با حدود دو ميليارد تومان فروش، 

پرفروش ترين روز اكران نوروزي سينماها بود . 
به گزارش ايلنا، 12 فروردين 97 با استقبال بسيار مخاطبان با حدود دو ميليارد 
تومان فروش، پرفروش ترين روز اكران نوروزي سينماها بود و ركورد فروش روزانه 

سينماي ايران جابه جا شد . ميزان دقيق اين فروش متعاقبا اعالم خواهد شد . 
پيش از اين جمعه 10 فروردين به عنوان پرفروش ترين روز سينماها در نوروز 97 

ثبت شده بود كه اين ركورد به فاصله دو روز جابه جا شد . 

خبر

سينما

فاطمهروشن- »موســيقي نه تنها موجب 
نشــاط و آرامش نيست بلكه شــيوع آن موجب 
بي ايمانــي، اضطراب، افســردگي، كوتاهي عمر و 
بي بركتي مي شود كه متاسفانه اين روزها به شدت 
هدفمند توسط افراد خاص در حال رواج است .« اين 
حرف هاي حجت االسالم حسن مصلح، امام جمعه 
برازجان است، درباره كنسرت شنبه 11 فروردين 
گروه موسيقي ليان، در شهر كلمه بخش بوشكان 
دشتستان . كنسرتي كه با قطع غيرعادي برق تمام 
شهر و اينترنت، آن هم در حين اجرا لغو شد و نيمه 
تمام ماند . اتفاقي كه با توجه به اظهارات امام جمعه 
برازجان در خطبه هاي نماز جمعه، پيش از برگزاري 
اين كنسرت ، براي بسياري قابل پيش بيني بود و 
اگرچه گفته مي شود فرماندار برازجان و مسووالن 
ارشاد براي برهم نخوردن كنسرت تالش هاي زيادي 
كردند اما خاموشي تمام شهر وسيله اي شد تا مردم 
به خانه هايشان بازگردند . اين اتفاق واكنش هايي هم در 
پي داشت و كيهان كلهر، نوازنده سرشناس كشورمان 
آن را مايه تاســف و سرافكندگي دانست و از ديگر 

هنرمندان خواست در برابر آن سكوت نكنند . 
يازدهــم فروردين ماه، روز والدت امام علي )ع(، 
قرار بود گروه موسيقي ليان به سرپرستي محسن 
شريفيان در شهر كلمه بخش بوشكان دشتستان 
كنسرتي برگزار كنند . اين كنسرت كه تمام مجوزهاي 
الزم براي برگزاري را از ارشاد داشت و هماهنگي ها 
هم انجام شده بود با واكنش هايي از سوي امام جمعه 
برازجان روبه رو شد .  حجت االسالم مصلح امام جمعه 
برازجان گفته بود : »چرا بايد به يك خارج نشين مجوز 
اجراي برنامه و موسيقي بدهيم؟ ايشان در شيراز و 
بوشــهر مجوز نگرفته و برنامه اش لغو شده، اما در 
دشتستان عده اي مي خواهند مجوز بدهند . آن هم 

در گوشه شهرستان .«
او به لغو كنسرت هم اشاره كرده و گفته بود : »اميد 
است تا فرصت هست نسبت به لغو آن اقدام گردد . 
در غيــر اين صورت افرادي كه اصرار بر اين برنامه 
دارند مقصر خواهند بود . چنين مجالسي ربطي به 
اهل بيت نــدارد و در روز ميالد حضرت علي)ع(, 
جوانان انقالبي شهرستان دشتستان اجازه برگزاري 
چنين مراسمي را نخواهند داد . « او به مقامات شهر 
از جمله فرمانداري و شهرداري كه گفته مي شود در 
برابر او براي برگزاري كنسرت ايستادگي كرده اند هم 
هشدار داده بود : »فرمانداري، شهرداري ها، شوراها 
و آموزش و پرورش متوجه باشــند كه حق ندارند 
از بودجه بيت المال براي اين گونه مراســم استفاده 
نمايند .« با اين حال وبــر خالف ميل امام جمعه، 
كنسرت برگزار شد . كنسرتي كه به طرز عجيبي با 
خاموشي تمام شهر لغو شد و فيلم هايي كه از اين 
حادثه گرفته شده نشان مي دهد مردم خشمگين و 
ناراحت، پس از ساعاتي به خانه هايشان بازگشتند . حاال 
اما امام جمعه اين شهر روايت ديگري از مردم دارد و 
مي گويد آنها به برگزاري كنسرت معترضند و خواهان 
تجمع براي برخورد با عامالن آن هستند و او مانع 
اين اتفاق شده . او در گفت وگويي با خبرگزاري فارس 

گفته است : »اينجانب بر حسب وظيفه امر به معروف 
و نهي از منكر و حوادث پيش آمده در گذشته، در 
خطبه دهم فروردين ماه امسال در مصلي برازجان، 
مضرات موسيقي و آثار منفي آن در اجتماع از نظر 
شرع مقدس را مطرح كرده و در مورد اجراي كنسرت 
در شهرستان تذكرات و هشدارهاي الزم را دادم و به 
طريق حضوري و تلفني آنچه نيز الزم بود عرض كرده 
و حجت را تمام كردم، اما گوش شنوايي از مسووالن 
وجود نداشت . جمعي از مردم با تقواي دشتستان به 
صورت خودجوش بر آن شدند كه با حضور در محل 
اجراي كنسرت ، اعتراض خود را ابراز كنند كه طي 
پيامي درخواست كردم كه از رفتن به محل برگزاري 
و تجمع بپرهيزند اما انتظار داريم كه هر چه سريع تر 
نسبت به برخورد با عوامل گسترش منكر و برهم 

زننده نظم عمومي تالش شود .«
تاديرنشدهدولتبهارزشهاياسالمي�

بازگردد
حجت االســالم مصلح به سياست هاي دولت 
دوازدهم براي برگزاري كنسرت هم اعتراض كرده 
اســت و گفته : »دولت تدبير و اميد با اجراي طرح 
نشاط اجتماعي در قالب  كنسرت فضايي را دنبال 
مي كند كه نياز است مردم نيز در جريان قرار گيرند . 
دولت حساسيت ها و دغدغه هاي فرهنگي و اجتماعي 
روحانيون متدين و انقالبي را بنا به فرمايشات مقام 
معظم رهبــري درك كرده و جدي بگيرند كه در 
صورت تداوم چنيــن برنامه هايي، اختالفات و دو 
قطبي ايجاد شده بيشتر خواهد شد و اين خوشايند 

نخواهد بود . «
درايــنراهازهيچجهــاديدريغ�

نميكنيم
حجت االسالم مصلح به دولت هشدار داده تا 
دير نشده به ارزش هاي اسالمي بازگردند وگرنه 
در اين راه از هيچ جهادي دريغ نخواهد شد : »تا 
دير نشده مســووالن و مديران دولتي به مسير 
اصلي انقالب و اصــول انقالب، يعني حاكميت 

دين و ارزش هاي اسالمي انقالب و اقامه قسط و 
عدل برگردند و بيش اين از اصول و محكمات و 
اهداف و شعارهاي انقالب اسالمي فاصله نگيرند . 
مسووالن و مديران دولتي بدانند كه مردم متدين 
و مومن انقالبي در مقابل هنجارشــكني ها آرام 
نخواهند شد و حاضرند براي ارزش هاي انقالبي و 
اسالمي و انحراف هاي پديد آمده از اصول اسالمي 
با تاسي از امام امت كه همان خط واليت است از 

هيچ جهادي دريغ نكنند .«
امام جمعه برازجان به روايات و آيات هم اشــاره 
كرده و تاكيد كرده اين موسيقي باعث افسردگي، 
بي بركتي و كم شدن طول عمر مي شود : »الزم است 
به مسووالني كه از چنين برنامه هايي كه برخالف 
احكام شــرعي و ارزش هاي انقالبي است، حمايت 
مي كنند متذكر شوم كه چنين مراسماتي بر اساس 
آيات و روايات نه تنها باعث نشاط اجتماعي نمي شود 
بلكه باعث غــم و اندوه و غصه خواهد بود . آنچه از 
احاديث معصومان برداشت مي شود موسيقي غنايي 
و مطرب اســت كه نه تنها موجب نشاط و آرامش 
نيست بلكه شيوع آن موجب بي ايماني، اضطراب، 
افســردگي، كوتاهي عمر و بي بركتي مي شود كه 
متاسفانه اين روزها به شدت هدفمند توسط افراد 
خاص در حال رواج است .« او خواهان برخورد با عوامل 
برگزاري اين كنسرت شده و گفته است : »جمعي از 
مردان خداجوي، با ايمان و با تقواي الهي به صورت 
خودجوش بر آن شدند كه با حضور در محل اجراي 
كنسرت، اعتراض خود را ابراز كنند كه اينجانب بنا 
به درخواست مديران امنيتي در جهت جلوگيري از 
هر حادثه احتمالي و خونريزي، طي پيامي از مومنان 
انقالبي درخواست كردم از رفتن به محل برگزاري 
و تجمع بپرهيزند و برخورد با عامالن و مسببان به 
هتك حرمت و عفت عمومي را به قانون بسپارند و آنها 
اطاعت كردند و اميدوارم كه هر چه سريع تر نسبت 
به برخورد با عوامل گسترش منكر و برهم زننده نظم 

عمومي اقدام شود .«

ازشجاعتفرمانداردشتستانتشكر�
ميكنم

اين در حالي است كه گفته مي شود مسووالن 
برازجان، به خصوص فرماندار در برابر خواسته هاي 
امام جمعه ايســتاده اند و با وجود هشــدارها تمام 
تالششــان براي برگزاري كنسرت را انجام داده اند . 
محســن شريفيان، سرپرست اين گروه در صفحه 
شخصي اش ضمن تشكر از شهردار و فرماندار، گفته 
است برخي مسووالن به خاطر اين لغو كنسرت حتي 
اشك ريخته اند . او ماجرا را اين طور شرح داده است : 
»خيلي خاطرتون مي خوام . شرمنده شدم كه فرصت 
نشد حتي يه كوچولو تكنوازي كنم . نذاشتن چيزي 
كه مي خواستم تقديم كنم . خيلي ممنون كه از راه 
دور و نزديك همراهمون بوديد . با اين حال من قدردان 
مسوولين و نيروهاي امنيتي و نظامي هستم كه خوني 
از دماغ كسي ريخته نشد . قطع برق اونهم براي دو بار و 
دقيقا زماني كه ما روي صحنه بوديم عمدي بود و قابل 
پيگيري و بايستي جوابگو باشند . دم شهردار و شوراي 
شهر كلمه كه به شخصه اشك هاشون رو ديدم گرم، 
همينطور شجاعت فرماندار دشتستان . فقط يادتون 
باشه ما مجوز قانوني برگزاري برنامه و شوراي تامين 
رو داشتيم بنابراين مردم جواب مي خوان . مركز كنترل 
برق)ديسپاچنگ( مي تواند مساله را بررسي كند و 
علت هاي قطع اتوماتيك توسط رله ها و ثبات ها همواره 
به طور اتوماتيك ثبت مي گردد . هيچ نفري نمي تواند 
بدون اجازه مقام باالتر يا ديسپاچينگ خطوط برق 
را قطع كند . كليه مكالمات توسط چند مركز به طور 

عادي و پنهاني شنود دارد و ضبط مي شود .«
ايناتفــاقباعثســرافكندگيو�

شرمساريست
لغو كنسرت گروه ليان، واكنش هايي هم در پي 
داشت . كيهان كلهر )نوازنده و موسيقيدان( يكي از 
كساني بود كه با انتشار متني واكنش خود را نسبت 
به اين مساله نشان داد . كلهر در صفحه شخصي اش 
در اينســتاگرام نوشت : »خبر تاسف باري است كه 

مي بايست باعث شرمساري كساني باشد كه تحمل 
شادي مردم صبور و متين اين كشور را ندارند. بله، 
قطعي غيرعادي برق و اينترنت شهر كلمه از توابع 
استان بوشــهر در حين اجراي كنسرت محسن 
شريفيان و گروه ليان! او ديشب در ديار خودش به 
دليل قطع برق تمام شهر به دستور يكي از مقامات 
اين شهرستان از ادامه كنسرت بازماند و حتي حضور 
چند هزار نفري مردم عالقه مندي كه از شــهرها و 
استان هاي مختلف ايران به قصد تماشاي كنسرت به 
اين استاديوم آمده بودند نتوانست باعث لغو خواسته  
آن »مسوول« شود . متاسفانه اين هنرمند سال هاست 
كه از جانب مسووالن رسانه و مقامات استان بوشهر 
مــورد بي مهري و بي احترامي قرار گرفته به حدي 
كه بردن نام او در راديو و تلويزيون شهر متبوعش 

ممنوع است!
باخبر شدم زنان و مردان هنردوست و عالقه مند 
به دليل قطع برق در تاريكي و بي نظمي با مشكالت 
فراواني در حين جابه جايي و بيرون رفتن از محوطه 
اســتاديوم مواجه شدند. جاي بســي خجالت و 
سرافكندگي ا ست براي كساني كه هيچگاه جوابگوي 
خواســت ها و نيازهاي اين مردم مظلوم و عاليقدر 
نبوده اند و از قرار قصد شنيدن اعتراضات آنان را نيز 
ندارند . متاسفانه اين اولين بار نيست كه اعمال ساليق 
شخصي كه زاده خودسري و ملوك الطوايفي است، 
صورت پذيرفته و متاسفانه آخرين بار نيز نخواهد 
بود .«او خواســتار واكنش ديگر هنرمندان شده و 
گفته است : »اين بار جامعه هنرمندان كشور نبايد در 
مقابل چنين فجايع اسفباري سكوت كند، از آنجا كه 
موسيقيدانان و هنرمندان ايران تشكل مستقل صنفي 
ندارند كه قاعدتا مي بايست پيگير چنين مسايلي باشد، 
نمايندگان استان بوشهر در مجلس و وزير ارشاد و 
ديگر مسووالن شهر كلمه بايد مستقيما جوابگوي 
مردم و جامعه هنري كشــور باشند . اميدواريم كه 
اين بار مسووالن خاطي شناسايي و مورد بازخواست 
قرار گيرند نه اينكه طبق معمول تقصير متوجه عوامل 

خارجي و مظنونان هميشگي شود .«
ادامهسرياللغوكنسرتهادرسال�

جديد
لغو كنسرت ها در برخي مناطق كشور اتفاق 
تازه اي نيســت و دولت روحاني از آغاز كارش با 
ايــن چالش روبه رو بوده و در مقاطعي حتي كار 
به درگيري لفظي بين شــخص رييس جمهور و 
امام جمعه مشهد هم رسيد . در آغاز سال جديد 
و ايام نوروز هم اگرچه شــاهد مواردي از جمله 
كنســرت گروه ليان و برهم خوردن كنســرت 
بوديم اما در موارد ديگر همچون كنســرتی در 
بوشهرهم شاهد بوديم روحاني جواني قصد برهم 
زدن كنسرت را داشت اما با واكنش مردم مواجه 

شد و تالشش بي نتيجه ماند . 
به نظر مي رسد برای مقابله با برهم زنندگان 
كنسرت هاي داراي مجوز كه سال هاست دولت 
هم براي جلوگيــری از آن ناكام مانده، »مردم« 

گزينه جديدی باشند. 

قطع برق شهر برای لغو کنسرت گروه لیان؛

روسیاهی به زغال ماند

سال چهاردهم   سه شنبه 14 فروردین 1397    شماره  3881

                    

      

   

   

   

   

   

      

   

   

آگهی احضار متهم
مجتمع  دو  کیفری  دادگاه   1042 شعبه   9509982148100838 کالسه  پرونده 
میدان  تهران  )بنشانی  سابق(  جزایی   1042( تهران  قدوسی  شهید  قضایی 
شیرودی(  خ  انتهای  شیرودی  ورزشی  مجموعه  روبروی  مفتح  خ  تیر  هفت 
تفضلی  عباس  1-آقای   : شکات   9609972191701586 شماره  نهایی  تصمیم 
بنشانی  محمود  فرزند  کالئی  محمدصادق  آقای  وکالت  با  مرتضی  فرزند 
در حال انتقال دائم به کانون مرکز کرمان میدان آزادی ابتدای خ شریعتی 
بنشانی  مجتمع میالد 2- آقای سیدحسن سیداسکندری فرزند سیدعباس 
بنشانی  زلقی  امیرحسین  آقای   : متهم   13 پ   10 خ  جنوبی  پیروزان  تهران 
قصد  به  معامله   -1: اتهام   4 واحد   94 پ  غربی   168 خ  تهرانپارس  تهران 
به  با توجه  اموال توقیف شده  از پرداخت دین 2- دخل و تصرف در  فرار 
اوراق پرونده ضمن اعالم ختم دادرسی با استعانت از خداوند به شرح ذیل 

مبادرت به انشای رای می نماید .  
رأی دادگاه

و  المکان  مجهول  جهانشاه  فرزند  زلقی  امیرحسین  آقای  اتهام  خصوص  در 
متواری مبنی بر فروش مال توقیفی  و معامله به قصد فراز از دین موضوع 
آقای  وکالت  با  تفضلی  عباس  و  سیداسکندری  سیدحسن  آقای  شکایت 
توقیف یک دستگاه  از  متهم فوق پس  این شرح که  به  محمدصادق کالئی 
خودرو لند کروز به لحاظ بدهی مبادرت به ترهین آن به نفع محمود سیفی 
نموده که النهایه با انجام مزایده انتقال آن به نفع شکات مواجه با منع قانونی 
می شود علی هذا دادگاه با توجه به محتویات پرونده و این که اواًل : عنوان 
کلی معامله به قصد فراز از پرداخت دین منحصر به تحقق عقد بیع نیست 
می  سازد  خارج  طلبکار  دسترس  از  را  مال  که  اقدامی  گونه  هر  احراز  با  و 
توان آن را صادق دانست ثانیًا: اقدامات صورت گرفته واحد ولیکن دو عنوان 
مجزای فوق الذکر را می طلبد و از طرفی هیچ دفاعی از سوی مشتکی عنه 
ارائه نگردیده اتهامات وی را محرز دانسته و مستنداً به ماده 21 قانون نحوه 
اجرای محکومیت های مالی و ماده 131 ، 19 قانون مجازات اسالمی نامبرده را 
به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 

بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد .  
77994/م الف                                       رئیس شعبه 1042دادگاه کیفری دو تهران

آگهی احضار متهم
مجتمع  دو  کیفری  دادگاه   1041 شعبه   9409982115000811 کالسه  پرونده 
قضایی شهید قدوسی تهران )1041 جزایی سابق( )بنشانی تهران میدان هفت 
انتهای خ شیرودی( تصمیم  تیر خ مفتح روبروی مجموعه ورزشی شیرودی 
فرزند  پور  جیالن  علی  1-آقای   : شکات   9609972191601445 شماره  نهایی 
سعید بنشانی تهران خ انقالب خ 12 فروردین ک الوندی پ 8 واحد 3 ، 2- 
خانم سعیده حق شنو بنشانی تهران شهرک غرب بلوار فرحزادی خ عباسی 
اناری پ 110 زنگ 4 ، 3- خانم رقیه احسانی کلخوران فرزند غالم با وکالت 
خانم زینب تعالی فرزند محمدحسن بنشانی تهران خ سپهبد قرنی خ سپند 
غربی پ 39 ط دوم کلینیک حقوقی و داوری سپند متهمین : 1-آقای ساالر 
نجاتی حسن مجهول المکان 2- آقای محمدحسین بخشی فرزند برات علی 
به  التفات  با  دادگاه  : کالهبرداری  اتهام  بزرگ  تهران  زندان  تهران  بنشانی 
جمیع محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل اقدام به صدور 

رأی مینماید : 
رأی دادگاه

سه  بر  دایر  براتعلی  فرزند  بخشی  محمدحسین  آقای  اتهام  خصوص  در 
فقره تحصیل غیرمجاز مال از طریق استفاده غیرمجاز از سامانه رایانه ای 
)کالهبرداری رایانه ای( موضوع شکایت آقای علی جیالن پور ، سعیده حق 
شنو و رقیه احسانی با وکالت خانم زینب تعالی بشرح کیفرخواست صادره 
با عنایت به شکایت  ناحیه 31 تهران دادگاه  انقالب  از دادسرای عمومی و 
فتا  پلیس  توسط  تحقیقات  انجام  نتیجه  انتظامی  مرجع  گزارش  شکات 
اظهارات متهم و اینکه متهم کارت عابر بانک خود را در اختیار افراد دیگری 
ارتکاب  پرونده  اوراق  گرفتن سایر  نظر  در  با  ندارد  وجود  باشد  گذاشته 
 741 ماده  استناد  به  دادگاه  لذا  میرسد  نظر  به  محرز  متهم  سوی  از  بزه 
29/942/111 ریال در حق آقای  قانون مجازات اسالمی متهم را به رد مبلغ 
ریال   2/011/120 و  احسانی  رقیه  خانم  89/703/336ریال در حق  پور  جیالن 
در حق خانم سعیده حق شنو و پرداخت سه فقره یکصد میلیون ریال جزای 
نقدی در حق دولت محکوم می نماید در راستای ماده 134 قانون مجازات 
حضوری  صادره  رای  اجراست  قابل  نقدی  جزای  فقره  یک  فقط  اسالمی 
تجدیدنظر  محاکم  در  تجدیدنظر  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست  ظرف 

استان تهران است . 
77997/م الف                                      رئیس شعبه 1041 دادگاه کیفری 2 تهران

آگهی احضار متهم
پرونده کالسه 9509982144501342 شعبه 1042 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی 
شهید قدوسی تهران )1042 جزایی سابق( )بنشانی تهران میدان هفت تیر خ مفتح 
شماره  نهایی  تصمیم  شیرودی(  خ  انتهای  شیرودی  ورزشی  مجموعه  روبروی 
9609972191700661 شکات : 1-آقای خلیل ابراهیمی فرزند غالمعلی بنشانی تهران 
فلکه دوم صادقیه اول بلوار جناح خ 12 متری اول احسان گر پ 8 واحد 2 ، 2- آقای 
رمضان امیرپور فرزند کالس بنشانی تهران خانی آباد نو خ میعاد جنوبی ک 64 پ 

36 ط 5واحد 9 متهم : آقای مهدی شاد اتهام : کالهبرداری 
رأی دادگاه

بر  دائر  البرز(  سیمان  شرکت  )مدیر  شاد  مهدی  آقای  اتهام  خصوص  در 
کالهبرداری از طریق معرفی و اعالم آدرس شرکت از آدرس واقعی آنها موضوع 
صادره  کیفرخواست  به  توجه  با  ابراهیمی  خلیل  و  امیرپور  رمضان  آقای  شکایت 
شکایت  انتظامی  مرجع  گزارش  تهران   7 ناحیه  انقالب  و  عمومی  دادسرای  از 
تعداد  به  نامبرده  اینکه  و  واگذاری سهام  نحوه  و  بعمل آمده  تحقیقات  و  شکات 
متهم  و عدم حضور  است  نبوده  واقعی  قیمت  که  است  فروخته  را  کثیری سهام 
موجود  امارات  و  قرائن  سایر  و  وارده  اتهام  از  دفاع  عدم  و  دادرسی  جلسه  در 
تشدید  قانون   1 ماده  به  مستندا  لذا  است  محرز  نامبرده  بزهکاری  پرونده  در 
فقره  دو  تحمل  به  را  متهم  کالهبرداری  و  اختالس  و  ارتشاء  مرتکبین  مجازات 
دو سال حبس تعزیری و پرداخت دو فقره جزای نقدی به میزان مال ماخوذه و 
میلیون  دوازده  و  اول  شاکی  ریال  میلیون  ده  مبلغ  به  شده  مال کالهبرداری  رد 
ظرف  و  غیابی  صادره  رای  نمایند  می  محکوم  دوم  شاکی  به  ریال  پانصدهزار  و 
قابل  روز   20 ظرف  سپس  و  محکمه  این  در  واخواهی  قابل  روز  بیست  مهلت 

تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد . 
77996/م الف                                            رئیس شعبه 1042دادگاه کیفری دو تهران

آگهي احضار متهم 
فراهانی  همتی  طیبه  خانم  شکایت  حسب  پور  سروری  سحر  بدینوسیله 
 950928 کالسه  پرونده  در  عمدی  بدنی  صدمه  ایراد  و  توهین  اتهام  به 
قانون   174 ماده  اجرای  در  میگردد  ابالغ  است  تعقیب  تحت  شعبه  این 
یکماه  این آگهی ظرف  تاریخ نشر  از   1392 آیین دادرسی کیفری مصوب 
مقررات  وفق  اینصورت  غیر  در  شوید  حاضر  انتسابی  اتهام  از  دفاع  برای 
به اتهام وی رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد در ضمن میتواند 
بلوار  تهرانپارس  حکیمیه   ، تهران   : نشانی  شود  حاضر  خود  وکیل  بهمراه 

بابائیان )خ سازمان آب سابق( خ امام حسین )ع(
77979/م الف                         بازپرس شعبه 1 دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 

                                                                             4 )رسالت( تهران 

آگهي احضار متهم 
به  بینا  هومن  آقای  بازپرسی  شعبه  این  960403/ب8  کالسه  پرونده  در 
اتهام جعل و استفاده سند مجعول با توجه به گزارش مرجع انتظامی تحت 
به  و عدم دسترسی  بودن  المکان  مجهول  به  باعنایت  گرفته  قرار  تعقیب 
یکنوبت  مراتب  کیفري  آیین دادرسي  قانون   174 ماده  اجراي  در  و  متهم 
30 روز در شعبه حاضر  انتسابي ظرف  اتهام  از  تا متهم جهت دفاع  منتشر 
رسیدگي  مقررات  مطابق  حضور  عدم  صورت  در  است  بدیهي  گردد 

غیابي بعمل خواهد آمد. 
77983/م الف                        بازپرس شعبه هشتم بازپرسی دادسرای ناحیه 5

                                                                                )صادقیه( تهران  

آگهي احضار متهم 
در اجراي ماده 174 قانون آیین دادرسي کیفري مصوب 1392 نظر به 
به  اباذری  متهم الدن  این شعبه  960901/ب11  پرونده کالسه  اینکه در 
لذا  میباشد  متواری  فعال  و  است  تعقیب  امانت تحت  خیانت در  اتهام 
مهلت  ظرف  تا  منتشر  کثیراالنتشار  های  روزنامه  از  یکی  در  یکنوبت 
نماید  از خود دفاع  و  این شعبه حاضر  انتشار آگهی در  تاریخ  از  یکماه 
اتخاذ تصمیم خواهد  و  به موضوع رسیدگی  واال طبق مقررات نسبت 

شد. 
77981/م الف           بازپرس شعبه 11 دادسراي ناحیه 5 )صادقیه( تهران

آگهي احضار متهم 
نظر   1392 مصوب  کیفري  دادرسي  آیین  قانون   174 ماده  اجراي  در 
عرفان  متهم  شعبه  این  960763/ب11  کالسه  پرونده  در  اینکه  به 
فعال  و  است  تعقیب  تحت  کالهبرداری  اتهام  به  لنگرودی  علیدخت 
کثیراالنتشار  های  روزنامه  از  یکی  در  یکنوبت  لذا  میباشد  متواری 
منتشر تا ظرف مهلت یکماه از تاریخ انتشار آگهی در این شعبه حاضر 
و از خود دفاع نماید واال طبق مقررات نسبت به موضوع رسیدگی و 

اتخاذ تصمیم خواهد شد. 
77982/م الف           بازپرس شعبه 11 دادسراي ناحیه 5 )صادقیه( تهران

آگهي احضار متهم 
در پرونده کالسه 960949 این بازپرسی متهم سعید ملکی به اتهام سرقت 
المکان میباشد  اینکه متهم فوق مجهول  به  گوشی تحت تعقیب است نظر 
و  عمومی  دادگاههای  دادرسي  آئین  قانون   174 ماده  بتجویز  بدینوسیله 
تاریخ  از  یکماه  ظرف  تا  میگردد  ابالغ  نامبرده  به  کیفری  امور  در  انقالب 
انتشار این آگهی جهت رسیدگی و دفاع از اتهام انتسابی در این بازپرسی 
خواهد  تصمیم  اتخاذ  قانونی  مقررات  طبق  اینصورت  غیر  در  شود  حاضر 

شد. 
77980/م الف                                    بازپرس شعبه 8 دادسرای ناحیه 12 تهران

 آگهي احضار متهم 
در اجراي ماده 174 قانون آیین دادرسي کیفري به آقای محمد برهان که 
بایگانی 951428 موضوع  پرونده کالسه  المکان میباشد و طبق  فعال مجهول 
در  خیانت  اتهام  به  محمدعلی  فرزند  آزاد  صادقی  حسین  آقای  شکایت 
در  یکنوبت  که  آگهی  این  بموجب  میباشد  شعبه  این  تعقیب  تحت  امانت 
یکماه  ظرف  که  میگردد  میگرددابالغ  منتشر  کثیراالنتشار  جرائد  از  یکی 
این   در  خود  انتسابی  اتهام  از  دفاع  و  توضیح  اخذ  جهت  آگهي  درج  از  پس 
دادیاری حاضر در غیر اینصورت وفق مقررات قانونی نسبت به موضوع غیابا 

رسیدگی خواهد شد. 
77984/م الف     دادیار شعبه 15 دادیاری دادسراي ناحیه 4 )رسالت( تهران

آگهی احضار متهم 
در پرونده کالسه 9609980234300687 این شعبه آقای علی استوار به اتهام 
مجهول  به  عنایت  با  است  گرفته  قرار  تعقیب  تحت  عمدی  جرح  و  ضرب 
دادرسی  آیین  قانون   174 ماده  مقررات  اجرای  در  و  متهم  بودن  المکان 
دادگاههای عمومی و انقالب در امر کیفری به نامبرده ابالغ میگردد تا ظرف 
مهلت یکماه پس ار انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه 
حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی 

غیابی بعمل خواهد آمد. 
77986/م الف              دادیار شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب

                                                               ناحیه 14 ش محالتی تهران

 آگهي احضار متهم 
در اجراي ماده 174 قانون آیین دادرسي کیفري به آقای حسین جوزعلی پور 
از  مال  تحصیل  اتهام  به  پرونده کالسه 960151  ملی در  بشماره  علی  فرزند 
اله تحت تعقیب  با شکایت آقای علی حدادی فرزند فضل  طریق نامشروع 
این شعبه میباشد بموجب این آگهی که یکنوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
اخذ  جهت  آگهي  درج  از  پس  یکماه  ظرف  که  میگردد  میگرددابالغ  منتشر 
ش  حکیمیه  در  واقع  شعبه  این  در  دفاع  آخرین  اخذ  و  اتهام  تفهیم   ، توضیح 
بابائیان خ امام حسین شعبه 15 بازپرسی ناحیه 4 تهران حاضر در غیر اینصورت 

وفق مقررات قانونی نسبت به موضوع غیابا رسیدگی خواهد شد. 
77992/م الف                  بازپرس شعبه 15 دادسراي ناحیه 4 )رسالت( تهران

آگهی مزایده      
یک  خانواده  قضایی  مجتمع  از شعبه 232  دادنامه شماره 9409970200202117 صادره  به موجب 
تهران در خصوص پرونده اجرایی به کالسه 79/232/95ث ج آقای علی نصیری محکوم است 400 
عدد سکه بهار آزادی بابت مهریه خانم فاطمه سعید خانی هزینه کارشناس به مبلغ 4/000/000 ریال 
و مبلغ 70 هزار تومان نشر آگهی و نیم عشر دولتی به مبلغ 188/600/000 ریال به حساب دولت 
بنشانی تهران شهرک  لها در راستای وصول محکوم و هزینه اجرایی ملک  که حسب تقاضای محکوم 
که  توقیف  علیه  اموال محکوم  از  گلستان پ 11  پژواند مجتمع مسکونی  احمد حسینی خ  ولیعصر خ 
توسط کارشناس ارزیابی شده است که نظریه بدین شرح می باشد پالک ثبتی شماره 3/35743 بخش 
12 به نام علی نصیری تک برگی صادر شده است ملک بصورت یک باب آپارتمان 6 طبقه می باشد 
مساحت عرصه طبق سند 1403/05 مترمربع می باشد عرض عرصه 21 مترمربع می باشد مساحت 
اعیانی در طبقه 5 حدود 55/33 مترمربع می باشد عمر بنا در حدود 15 سال می باشد دارای یک 
واحد انباری در طبقه همکف می باشد و فاقد پارکینگ است ساختمان شامل هال و پذیرایی و یک اتاق 
خواب و آشپزخانه حمام و سرویس بهداشتی است با عنایت به مراتب مشروحه فوق و در نظر گرفتن 
سایر عوامل موثر در موضوع از جمله موقعیت ملک مساحت و کیفیت آن و نیز بررسی ها و تحقیقات 
میدانی انجام گرفته ارزش شش دانگ ملک مورد اشاره بدون در نظر گرفتن هر گونه بدهی شامل 
عوارض شهرداری بدهی مالیاتی و دیون مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بدون داشتن موانع 
قانونی جهت نقل و انتقال ثبتی و غیره مبلغ 1/000/000/000 ریال صد میلیون تومان ارزیابی شده 
است لذا مقرر شده است مال موصوف از طریق مزایده در تاریخ 1397/2/10 ساعت 9:00 تا 9:30 با 
حضور نماینده محترم دادستان در واحد مزایده خانواده یک تهران بفروش برسد لذا مزایده از قیمت 
پایه کارشناسی شروع و به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد  وده درصد 
بهای پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ و به حساب سپرده به شماره 2171299011002 
بانک ملی شعبه غیاثی کد 857 واریز نماید و خریدار باید ظرف مهلت یکماه از تاریخ مزایده نسبت به 
تودیع باقی مانده ثمن مزایده اقدام نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه به نفع دولت ضبط می 
گردد اشخاصی که مایل به شرکت در مزایده هستند می توانند پنج روز قبل از مزایده به این واحد 
مراجعه تا مقدمات بازدید آنها از مورد مزایده فراهم گردد هزینه های نقل و انتقال طبق مقرارت 

بایستی پرداخت گردد . 
168570                                                                                   دادورز شعبه 232 خانواده یک تهران

آگهی حصر وراثت
آقای علیرضا اسدالهی نیک به ش ش 685 مطابق دادخواست تقدیمی به کالسه پرونده 960606 از این 
شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عفت امامقلی به ش ش 
49 در تاریخ 1396/4/6 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به :  1- محمود اسدالهی نیک ش ش 45 ت ت 1309/12/8ص از تهران همسر متوفی 2- علیرضا 
ش ش 685 ت ت 1338/6/3 ، 3-محمدرضا ش ش 1236 ت ت 1339/9/21 ، 4- حمیدرضا ش ش 
2291 ت ت 1342/10/4 ، 5-مهناز ش ش 2083 ت ت 1336/12/2 ، 6- زهرا ش ش 2837 ت ت 
1343/11/29 شهرت هر 5 نفر اسدالهی نیک ص از تهران فرزندان متوفی و مرحوم ورثه دیگری ندارد 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را باستناد ماده 361 قانون امور حسبی در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد . 
171423                                             رئیس شعبه 1051 م ش 22 شورای حل اختالف شهرستان تهران 

آگهی حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت لیلی نیرلو فرزند محمدتقی به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به 
کالسه 9609981040800467  از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان محمدتقی نیرلو به ش ش 1062 در تاریخ 96/8/17 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- حدیقه مزارلو ش ش 1584 ت ت 
1329/2/1 ص از قزوین همسر متوفی 2- علیرضا ش ش 6546 ت ت 1352/5/31 ، 3- مصطفی ش 
ش 12425ت ت1359/8/15 ، 4- مهرداد ش ش 109203 ت ت 1367/6/25، 5- مناز ش ش 16497 
ت ت 1346/12/1، 6- لیلی ش ش 702 ت ت 1349/1/6 ، 7- افسانه ش ش 1723 ت ت 1352/3/1 ، 
8- فرزانه ش ش 11768 ت ت 1358/9/12 شهرت هر 7 نفر نیرلو ص از تهران فرزندان متوفی اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این ادگاه 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد . 
171384                                             مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 408 م ش نه شورای

                                                                                        حل اختالف شهر تهران  

آگهي ابالغ وقت رسیدگي و دادخواست و ضمائم به آقای اصغر ساالری 
خواهان آقای مهدی شهامی دادخواستي بطرفیت خوانده فوق بخواسته مطالبه وجه چک مطرح که 
ده  شماره  مجتمع   454 شعبه   9609981045400760 کالسه  پرونده  بشماره  و  ارجاع  شعبه  این  به 
شورای حل اختالف شهرتهران ثبت و وقت رسیدگي مورخ 1397/02/26 ساعت -/16 تعیین که حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسي مدني بعلت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهانها مراتب یکنوبت در یکي از جراید کثیراالنتشار آگهي میگردد تا خوانده ظرف یکماه 
پس از تاریخ انتشار آگهی بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي در دادگاه حاضر گردد نشانی : تهران ، خ 
قزوین نرسیده سه راه آذری خ ش سبحانی )16 متری امیری( نبش ک ش احمد مقدم ط همکف 

فرهنگسرای کار )ساعت کار 15 الی 18( 
171364                                         مسئول دفتر شعبه 454 م شماره ده شورای حل اختالف شهرتهران 

آگهي ابالغ وقت رسیدگي و دادخواست و ضمائم به شرکت تدبیر گستر ملیکا 
 -1 خوانده  بطرفیت  دادخواستي  کیا  اویسی  زهرا  وکالت  با  کاج  شعبه  اقتصاد  مهر  بانک  خواهان 
با مسئولیت محدود 2- روبرت اودیسانس بخواسته مطالبه وجه مطرح  شرکت تدبیر گستر ملیکا 
که به این شعبه ارجاع و بشماره پرونده کالسه 9609981010500891 شعبه 55 مجتمع شماره دو 
شورای حل اختالف شهر تهران ثبت و وقت رسیدگي مورخ 1397/02/31 و ساعت 30: 9 تعیین که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسي مدنی بعلت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب یکنوبت در یکي از جراید کثیراالنتشار آگهي میشود تا خوانده 
ظرف یکماه پس از تاریخ انتشار آگهي بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي در دادگاه حاضر گردد 
نشانی : تهران - بزرگراه جالل آل احمد نرسیده به پل آزمایش خ ناظریان قمی جنب ایستگاه آتش 

نشانی ط فوقانی میدان تره بار نصر
171559                                          مسئول دفتر شعبه 55 م شماره دو شورای حل اختالف شهر تهران

آگهي ابالغ وقت رسیدگي و دادخواست و ضمائم به آقای امیر محمدنژاد ارزنقی فرزند رحیم 
تیموری دادخواستي بطرفیت خوانده فوق بخواسته مطالبه یک فقره چک  الیاس  خواهان آقای 
مطرح که به این شعبه ارجاع و بشماره پرونده کالسه 9609980926301099 شعبه 104 مجتمع 
 1397/03/01 آن  رسیدگي  وقت  که  گردیده  ثبت  تهران  اختالف شهر  حل  شماره سه شورای 
دادرسي  آیین  قانون   73 ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب  که  تعیین   18/- ساعت  و 
مدني بعلت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یکنوبت در یکي از جراید 
کثیراالنتشار آگهي میگردد تا خوانده ظرف یکماه پس از تاریخ انتشار آگهی بدفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگي در دادگاه حاضر گردد نشانی : تهران ، خ شریعتی نرسیده به میرداماد خ گل نبی 

میدان کتابی پ 34
171606                                  مسئول دفتر شعبه 104 م شماره سه شورای حل اختالف شهرتهران 

آگهي ابالغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم به : الیاس تیموری 
ساعت   1397/03/01 مورخ  شنبه  سه  روز   : رسیدگي  وقت   961104/104  : پرونده  کالسه 
دادخواستي  خواهان  رضا  فرزند  زاده  خشنودی  مهدی   : خوانده  تیموری  الیاس   : -/17خواهان 
تسلیم مجتمع شماره )3( شورای حل اختالف تهران نموده که جهت رسیدگي به شعبه 104 ارجاع 
گردیده وقت رسیدگي تعیین بعلت مجهول المکان بودن خوانده بدرخواست خواهان و دستور 
دادگاه  بتجویز ماده 73 قانون آیین دادرسي مدني مراتب یکنوبت در یکي از جراید کثیراالنتشار 
آگهي میشود تا خوانده از تاریخ نشر آگهي ظرف یکماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی 
حضور بهمرساند چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یکنوبت منتشر و مدت آن ده 

روز خواهد بود.
171613                                        مدیر دفتر شعبه 104 م شماره )3( شورای حل اختالف تهران
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چه اقداماتي بايد در راستاي هوشمندسازي شهرها 
انجام شود

به نقل از وب  سايت networkworld، اينترنت اشيا و شهرهاي هوشمند دو واژه 
به هم وابسته اي است كه اين روزها زياد به گوش مي خورد چراكه امروزه شركت هاي 
فعال در زمينه علم و تكنولوژي با همكاري اپراتورهاي مخابراتي مي خواهند روياي 
شهر هوشمندي را كه تمام اشيا و وسايل آن به اينترنت مجهزند و كارها با سرعت 

بسياري قابل انجام خواهد بود، محقق كنند . 
به گزارش ايسنا، اكنون به بررسي مختصري بر مجموعه اقداماتي كه بايد براي 

هوشمندسازي شهرها در جهان انجام شود، خواهيم پرداخت:
1- ديوارهاي اختالف را فرو بريزيد و پل هاي دوستي بسازيد

يكي از مهم ترين اقداماتي كه كشورهاي جهان بايد در راستاي هوشمندسازي 
شــهرهاي خود انجام دهند پذيرش اصل و لزوم ارتباط موثر با ساير كشورها و 
شهرهاست و  بايد به جاي تشديد اختالفات قومي، مذهبي، فرهنگي و سياسي، با 
ساير شهرهاي جهان ارتباطات موثر و سازنده اي ايجاد كنند چراكه يكي از محوري 
ترين بسترهاي شهرهاي هوشمند، لزوم ارتباط يكپارچه تمامي زيرمجموعه ها با 
ساير شهرهاي هوشمند است . دوران ايزوله و منفرد عمل كردن شهرها و كشورها 
به پايان رسيده و تمامي كشورها بايد براي پيشرفت و توسعه با هم تعامل سازنده 

داشته باشند . 
2- لزوم تمركز روي نتايج فعاليت هاي سازماني

يكي ديگر از مهم ترين كارهايي كه بايد در ايجاد و توسعه شهرهاي هوشمند 
انجام داد، آن اســت كه مديران و مقامات باالمرتبه بايد تنها روي نتيجه كار و 
فعاليت هاي زيردستان و كارمندان خود تمركز كنند نه مسايل حاشيه اي . بنابراين 
مديران سازمان هاي مختلف بايد با ارائه بسته هاي تشويقي و ايجاد انگيزه سازماني، 

كاركنان خود را براي انجام هرچه بهتر وظايف  شان آماده سازند . 
۳- جذب نوابغ و نخبه هاي تكنولوژي در كشور

اين روزها هر كشوري كه به جذب و حفظ نوابغ و نخبه هاي علمي فعال در 
زمينه هاي گوناگون از جمله تكنولوژي مي پردازد، از ساير كشورها سبقت گرفته و 
بسيار موفقيت آميز عمل خواهد كرد . بديهي است هر كشوري كه به درك اين مهم 
دست يابد، قادر خواهد بود در مدت زمان كوتاهي، مسير موفقيت هاي بسياري را 
بپيمايد . بنابراين بايد به منظور هوشمند سازي شهرها و عقب نيفتادن از اين عرصه 
پيشرو، اقدام به جذب و حفظ نخبه هاي فعال در عرصه تكنولوژي و اينترنت اشيا 
كند تا بدون نياز به مهندسان و متخصصان خارجي، بتواند شهرهاي هوشمندي 

را بسازد و توسعه دهد . 
4- تدوين سياستگذاري هاي پيشرفته و دقيق براي شهرهاي هوشمند

در راستاي هوشمندسازي شهرها نياز است سياستگذاري هاي دقيق و متناسب و 
وضع قوانين پيشرفته اي در نظر گرفته شود تا در صورت لزوم، طبق قانون شهرهاي 
هوشمند با متخلفان برخورد شود و درگيري و منازعاتي مبني بر اختالفات نهادهاي 

مختلف بر سر موضع گيري در قبال يك مساله خاص، اتفاق نيفتد . 
5- مدرن سازي اينترنت و زيرساخت هاي شهرهاي هوشمند

بدون شــك اينترنت پرسرعت و به روز يكي از مهم ترين عوامل مدرن سازي 
زيرساخت هاي شهرهاي هوشمند است چراكه شهر هوشمند بدون اينترنت پرسرعت 

با پهناي باند بسيار باال غير ممكن است و افسانه اي بيش نيست . 
به همين دليل است كه اپراتورهاي معروفي همچون نوكيا، هواوي، ورايزن و 
سيسكو مديريت و راهبري شهرهاي هوشمند را هدف اصلي خود قرار داده  و رقابت 
تنگاتنگي را با يكديگر به منظور برقراري نسل پنجم اينترنت ۵G و همچنين ساخت 
شهرهاي هوشمند آغاز كرده اند، به گونه اي كه موسسه IDC برآورد كرده است 
اين پيشگامان تا سال ۲۰۲۱ ميالدي حدود ۱۳۵ ميليارد دالر در زمينه ساخت 

شهرهاي هوشمند در جهان هزينه خواهند كرد . 
۶- اعتمادسازي در ميان كاربران و شهروندان

شهروندان تنها در صورتي كه از امنيت سايبري و حفاظت صددرصد و تمام 
و كمال اطالعات شخصي و حفظ حريم خصوصي شان مطمئن باشند، خواهان 
زندگي در شهرهاي هوشمند و همكاري با دولت و ساير نهادهاي ذي نفع خواهند 
بود . بنابراين در ابتدا بايد اين اطمينان را به شهروندان و مردم داد كه تحت هيچ 
شرايطي از اطالعات شخصي و محرمانه شان سوءاستفاده نخواهد شد و سازمان هاي 

مربوطه همواره امين و مورد اعتماد مردم عمل خواهند كرد . 

جاده هاي كشور تحت پوشش خدمات رومينگ ملي 
وزير ارتباطات اعالم كرد: بيش از ۵۳ هزار كيلومتر از طول جاده هاي كشور تحت 

پوشش خدمات رومينگ ملي نسل چهارم تلفن همراه قرار گرفت.
به گزارش ايلنا، محمدجواد آذري جهرمي در توئيتر خود نوشت: در نوروز امسال 
بيش از ۵۳ هزار كيلومتر از طول جاده هاي كشور تحت پوشش خدمات رومينگ ملي 
نسل چهارم تلفن همراه قرار گرفت و تا كنون بيش از ۲/۱ ميليون نفر از مشتركين 
به صورت همزمان از اين خدمات بهره گرفته اند . هر چند هنوز اشكاالتي وجود دارد 

اما اميدوارم شهروندان از اين خدمت راضي باشند . 

اطالعات كاربران اپليكيشن كالري شمار هك شد
اطالعات ۱۵۰ ميليون كاربر يك اپليكيشــن محبوب كالري شمار فاش 
شده است . به گزارش مهر به نقل از اسكاي نيوز، اپليكيشن سالمتي محبوب 
MyFitnessPal مــورد حمله هكرها قرار گرفته و اطالعات ۱۵۰ ميليون 
كاربر آن در معرض خطر قرار گرفته است . اين اپليكيشن كالري هاي دريافتي 
كاربر را مي شمارد و به او كمك مي كند فعاليت هاي روزانه خود را رصد كند . 
Under Armour  شركت توليدكننده اين اپليكيشن اعالم كرد اين هك 

در ماه فوريه اتفاق افتاده است . 

بر
خ

اخبار مربوط به سقوط مدارگرد چيني تيانگونگ  -1
سازمان فضايي ايران طي توضيحاتي درباره احتمال سقوط »فضاپيماي چين« 
در خاك ايران از مردم خواست نسبت به شايعات و اخباري كه بر اساس حدس 

و گمان منتشر مي شوند، بي توجه باشند . 
به گزارش ايلنا، در اين اطالعيه آمده است:

درخصوص اخبار مربوط به سقوط مدارگرد چيني تيانگونگ-۱ موارد زير به 
اطالع هموطنان عزيز مي رسد تا نگراني ها مرتفع شود:

۱ - اين مدارگرد، نخســتين ايستگاه فضايي متعلق به كشور چين است 
كه به منظور انجام آزمايش هاي فضايي در سال ۲۰۱۱ به فضا پرتاب شده و 
داراي قابليت الحاق پرتاب گرهاي حامل انسان در فضاست كه تا سال ۲۰۱۶ به 
ماموريت خود ادامه داد . در اين سال، سازمان ملي فضايي چين اعالم كرد كه 

كنترل مداري اين مدارگرد را از دست داده است . 

۲ - سازمان فضايي ايران با استفاده از دو رصدخانه خود و در تعامل با سازمان 
همكاري    هاي فضايي آسيا - اقيانوسيه )اپسكو( از حدود دو ماه پيش و با نزديك 
شدن به زمان ورود مجدد مدارگرد به جو زمين، وضعيت تيانگونگ-۱ را مورد 

پايش قرار داده است . 
۳ - زمان و مكان دقيق سقوط اين مدارگرد به دليل پيچيدگي  هاي فني هنوز 
مشخص نيست، با اين حال احتمال سقوط از ساعت ۲۳ شب ۱۲ فروردين ماه 
تا ۱۲ ظهر روز ۱۳ فروردين ۱۳۹۷ و در پهنه جغرافيايي ۴۳ درجه شمالي تا 
۴۳ درجه جنوبي كه مساحتي بيش از ۲۰۰ برابر كل مساحت ايران را دارد، 

بيشتر است . 
۴ - مدارگرد با ورود به جو زمين، در اثر اصطكاك سوخته و متالشي خواهد 
شد، اما امكان دارد كه قطعاتي از آن با زمين برخورد كند . همچنين الزم به ذكر 
است سقوط مدارگرد فوق هيچ تهديدي براي مردم ايجاد نمي   كند، كمااينكه 
به طور متوسط هر ساله هزاران قطعه پسماند فضايي يا اجسام نزديك به زمين 

در جو سقوط مي كنند، پيش  تر نيز شاهد سقوط و ورود مجدد مدارگردهايي با 
ابعاد مشابه به جو زمين بوده   ايم . سخت ترين بقاياي مدارگرد پس از عبور از جو 
در محدوده اي بسيار وسيع پراكنده خواهد شد كه با توجه به وسعت خشكي و 
درياهاي زمين در عرض هاي جغرافيايي مشخص شده و تراكم جمعيت، احتمال 
برخورد اين قطعات با مناطق مسكوني زمين بسيار كم است لذا اين موضوع 

خطري را متوجه ساكنان كره زمين نخواهد كرد . 
۵ - قطعات احتمالي كه به زمين مي رسند، ممكن است حاوي برخي تركيبات 

شيميايي سمي باشد كه توصيه مي  شود از تماس با آن پرهيز شود . 
۶ - سازمان فضايي ايران، ضمن رصد مداوم اين ايستگاه از طريق رصدخانه هاي 

خود اطالعات تكميلي در اين خصوص را منتشر خواهد كرد . 
از هموطنان عزيز تقاضا مي   شــود اخبار صحيــح را فقط از طريق مراجع 
رسمي دنبال كنند و به شايعات و اخباري كه بر اساس حدس و گمان منتشر 

مي شوند توجه نكنند . 

خبر

گروهفناوری-يكي از داغ ترين خبرهاي 
سال ۹۷ و اواخر سال گذشته خبر فيلتر شدن 
تلگرام بوده است؛ نرم افزاري كه در ايران بيش 
از ۴۰ ميليون نفر كاربر مجازي دارد. تلگرام تا 
اندازه اي جاي خود را در زندگي ايراني ها باز 
كرده كه حتي جايگزين پيامك ها و تماس هاي 
تلفني شده است . از دوستان و آشناياني كه در 
مسافت هاي دور از يكديگر زندگي مي كنند تا 
اقــوام درجه يك و حتي اعضاي خانواده ها از 
تلگرام براي ارسال پيام هاي صوتي، تصويري 
و متني استفاده مي كنند . البته فراگير شدن 
اين پيام رســان مشكالتي را نيز در جامعه به 
همراه داشته است؛ اعتياد به تلگرام و صرف 
زمان طوالني براي خواندن پيام هاي تلگرامي، 
كاهش ســرانه مطالعه نســبت به گذشته و 
اعتماد به خبرهاي نادرست و شايعات منتشر 
شده از جمله مشــكالتي هستند كه تلگرام 
به همراه داشــته اما در كنار آن كارآفريني، 
اشتغالزايي و سود اقتصادي براي اقشار مختلف 
اجتماعي و انتشار به روزترين خبرها و اطالع از 
آخرين اخبار نيز از جمله فوايد اين پيام رسان 
بوده اســت . با وجود تمامي ضررها و مزاياي 
اين پيام رســان، مردم نسبت به فيلتر شدن 
تلگرام و واكنش نشــان داده اند و با انتشــار 
خبرهايي مبني بر اينكه پس از فيلتر، حتي با 
پيشرفته ترين نرم افزارها نيز نمي توان از تلگرام 
استفاده كرد، ۴۰ ميليون نفر كاربر تلگرام اين 
روزها نگرانند كه پيام رســان محبوب خود را 

براي هميشه از دست بدهند . 
نگرانيهاتاپايــانفروردينادامه�

دارند
طي روزهاي اخير خبرهاي ضد و نقيضي 
درباره فيلتر شدن تلگرام منتشر شده كه در 
اين ميان شايعات كم نيستند . شبكه خبر به 
نقل از عالء الدين بروجردي، رييس كميسيون 
امنيــت ملي مجلس ايران گــزارش كرد كه 
پيام رســان تلگرام تا پايــان فروردين فيلتر 
مي شــود اما يكي از نمايندگان مجلس گفته 
است كه زمان فيلترينگ اين پيام رسان دقيقا 

مشخص نيست . 
عالءالديــن بروجردي گفته اســت: اين 
تصميمي اســت كه در باالترين سطح اتخاذ 
شده و تلگرام جاي خود را به يك سامانه مشابه 
ملي خواهد داد . فكر مي كنم حداكثر تا پايان 
ماه جاري )فرورديــن ماه( اين اتفاق خواهد 
افتاد . اين موضوع به لحاظ امنيت ملي ما مهم 
است؛ نقش تلگرام در بحران هاي سال گذشته 
مخرب بود . زماني كه تلگرام از مدار خارج شد 

مردم به يك سامانه ملي روي مي آورند . 
بروجــردي افزود: ما به توانمندي ايجاد و 
توسعه پيام رسان داخلي رسيده ايم البته ممكن 
است تعداد مشتركين يك پيام رسان ملي سه 
ميليون باشد و تعداد مشتركين تلگرام چهل 
ميليون، اما وقتي تلگرام از مدار خارج شــد 

مردم به يك سامانه ملي روي مي آورند . 
اين نماينده مجلس ايران تصريح كرده است: 
در رابطه با نگراني هايي كه رسانه هاي بيگانه 
بيشــتر به آن دامن مي زنند كه سامانه هاي 
داخلي ايمن نيست يا مسايلي از اين گونه، به 
لحاظ بسترسازي فني و سالم سازي محيط آن، 

كار گسترده اي در حال انجام است . 

تبعاتمنفيفيلترينگتلگرام�
ناظر مجلــس در كميته تعيين مصاديق 
مجرمانه گفت: زمان فيلتر تلگرام زمان دقيقي 
نيست و نبايد اخباري به جامعه پمپاژ شود كه 

امنيت رواني مردم را مخدوش كند . 
رمضانعلي سبحاني فر در گفت وگو با ايسنا 
اظهار كرد: با توجه به توسعه روزافزون فضاي 
مجازي و شبكه هاي اجتماعي و اقبال عمومي 
به آنها نمي توان جامعه را از آنها محروم كرد 
اما بايد تالش كرد با اعتمادســازي نســبت 
به نرم افزار هاي داخلي، مــردم به اراده خود 
از تلگرام يا ســاير شــبكه هاي اجتماعي به 

اپليكيشن هاي داخلي اقبال پيدا كنند . 
رييس كميته ارتباطات مجلس ادامه داد: بنا 
بر گزارش هاي رسمي كسب و كارهاي مبتني بر 
شبكه هاي اجتماعي موجب اشتغالزايي بخش 
زيادي از جوانان بيكار شده و فيلتر آنها تبعات 
اقتصادي و اجتماعي نامناسبي دارد البته توجه 
به مسايل امنيتي نيز براي نظام بسيار حياتي 
و مهم اســت و بايد با در نظر گرفتن جميع 

جهات تصميم گيري كرد . 
نماينده مردم ســبزوار در مجلس گفت: 
شوراي عالي فضاي مجازي تصميم گير نهايي 
براي فيلتر شــدن يا نشــدن تلگرام و ساير 

شبكه هاي اجتماعي است . 
همچنين جليل رحيمي جهان آبادي رييس 
كميته بين الملل كميسيون قضايي مجلس با 
اشاره به انتشار اخباري مبني بر بسته شدن 
تلگرام گفت كه نمي شود با نقض حقوق بشر 

امنيت پايدار براي كشور ايجاد كرد . 
وي اظهار كرد: حق ارتباطات براي مردم 
ضــرورت زندگي امروزي اســت كه در ماده 
۱۹ اعالميه جهاني حقوق بشــر نيز با عنوان 
آزادي بيان و اعتقادات و ارتباطات فرامرزي 
بين مردم به عنوان يك حق مســلم بشر به 

رسميت شناخته شده است . 
رحيمي جهان آبادي افزود: در كشــور ما 
از يك طرف آســيب هاي ناشــي از فضاهاي 
سايبري و ارتباطاتي غيربومي وجود دارد اما 
نبايد براي رفع اين نگراني ها حق مسلم مردم 
در داشتن ارتباطات را ناديده گرفت . نمي شود 
با نقض حقوق بشــر و مسدود كردن وسايل 
ارتباطي گوناگون و ناديده گرفتن حق ارتباط 
كه حق ذاتي انســان امروز اســت به امنيت 

پايدار دست يافت . 
وي بيان كرد: امنيت پايدار زماني محقق 
مي شود كه مردم احساس آزادي، امنيت رواني 
و برخورداري از حقوق اوليه شــان را داشته 
باشند . قطعا با نقض حقوق بشر نمي شود به 

امنيت رسيد . 
رييس كميته بين الملل كميسيون قضايي 
مجلس با بيان اينكه »در قوانين داخلي حق 
آزادي بيــان و آزادي ارتباطات به رســميت 
شــناخته شده است« تصريح كرد: مسووالن 
درباره مسدود و محدود كردن فضاي مجازي 

به دقت عمل كننــد، به گونه اي كه از ايجاد 
تشويش براي مردم و از بين رفتن حقوق آنها 
جلوگيري شود؛ چراكه در غير اين صورت نه 
تنها امنيت ايجاد نمي شود بلكه اين موضوع به 

عامل ضد امنيتي تبديل خواهد شد . 
وي با بيان اينكه خبر رسمي از نهادهاي 
رسمي در مورد بسته شدن تلگرام اعالم نشده 
يادآور شد: در جلسه غيرعلني مجلس كه پيش 
از سال جديد برگزار شد نيز درباره آسيب هاي 
سيســتم هاي غيربومي صحبت و بر ضرورت 
جايگزين كردن سيستم هاي بومي تاكيد شد 
اما از بســتن يك نرم افزار خاص يا اعالم يك 
زمان خاص در اين زمينه چيزي گفته نشد . 
محمود صادقــي نماينده مردم تهران نيز 
در پست توئيتي خود خبر داد: طبق اطالعات 
حاصل از تماس با مسووالن ذي ربط، تاكنون 
نه شوراي عالي فضاي مجازي نه هيچ مرجع 
ديگري، مصوبــه اي درباره فيلترينگ تلگرام 

نداشته است . 
دفاعتمامقدبروجــرديازفيلتر�

شدنتلگرام
هرچند گمــان مي رفت كه بــا انتقادات 
نماينــدگان و بيان ســازوكار تصميم گيري 
شــوراي عالي فضاي مجازي از ســوي آنان، 
عالءالديــن بروجردي صحبت هاي خود را به 
نحوي اصالح كند اما او به تازگي بازهم طي 
مصاحبه اي بر گفته هاي خود پافشاري كرد و 
ادعاهاي جديدي را هم در مورد ناامن بودن 

تلگرام اضافه كرد . 
رييس كميســيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو 
بــا خبرگزاري خانه ملت بــا تاكيد بر اينكه 
بخشي از تهديدهاي امنيت كشور در تلگرام 
رقم مي خورد گفت: به موضوع تلگرام بايد با 

ديد منافع ملي و امنيت ملي نگاه كرد . 
عالءالدين بروجــردي افزود: مبحث گره 
خورده با امنيت كشــور است و تنها مختص 
ايران نيست . زماني كه انگليس به عنوان كشور 
شاخص غربي در سطح نخست وزيري اعالم 
مي كند تلگرام بستر توليد تروريست است و 

كشــورهايي چون چين و پاكستان تلگرام را 
فيلتر مي كنند نشان دهنده اين واقعيت مهم 
اســت كه تلگرام عمال با طراحي هاي صورت 
گرفتــه و پيچيدگي هاي پشــت پرده، عمال 
تهديد امنيتــي و اختصاصي براي جمهوري 

اسالمي است . 
رييس كميســيون امنيت ملي و سياست 
خارجــي مجلس ادامــه داد: به دليل تهديد 
امنيتي تلگرام، كشــورها آن را فيلتر كردند 
و از شــبكه ها و پيام رسان هاي داخلي و ملي 
خــود اســتفاده مي كنند، ما هــم به عنوان 
كشــور شــاخص طبيعتا بايد در اين جهت 

فعال باشيم . 
وي با تاكيد بر اينكه بايد با هوشــمندي 
دنبال حفظ منافع و امنيت ملي كشور باشيم، 
گفت: از فيلتر كــردن تلگرام از منظر حفظ 
امنيت ملي دفاع مي كنم ضمن اينكه بسيار 
مهم است كه مسووالن قضايي و امنيتي كشور 
تشويق كننده پيام رسان داخلي و ملي باشند . 

بســتنراههايارتباطــيراهكار�
مناسبينيست

حجت االسالم احمد مازني عضو فراكسيون 
اميد هم در توئيتر خود در واكنش به ادعاي 
فيلترينگ تلگرام تا اواخر فروردين ماه نوشت: 
متن منسوب به رييس كميسيون امنيت ملي 
درباره فيلتر تلگرام مايه وهن مجلس اســت . 
موضوع تلگرام بيش از آن كه امنيتي باشــد 
فرهنگي، اجتماعي اســت . اگر ظرفيت فني 
و محتوايي داشته باشيم فيلتر تلگرام راه حل 
نيســت . بســتن راه هاي ارتباط جمعي مايه 
وهن جمهوري اســالمي و بــراي ملت ايران 

تحقيرآميز است . 
خبرقطعيدربارهفيلترشدنتلگرام�

عنواننشدهاست
عليرضا رحيمي، عضو كميســيون امنيت 
ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اين كه 
انتشار اخبار ضد و نقيض از مراجع غير مسوول 
و سكوت مراجع مسوول بازي كردن با روان 
مردم و تضعيف اعتماد عمومي اســت، گفت 
كه نبايد تحليل هاي داخلي برخي جلســات 

را به عنوان تصميم مراجع مسوول به جامعه 
منعكس كرد و موجب به هم ريختگي ساختار 

رواني جامعه شد . 
وي با اشاره به انتشار اخباري مبني بر بسته 
شدن تلگرام، گفت: خبر فيلتر شدن تلگرام تا 
پايان ماه جاري از سوي مرجع مسوولي بيان 
نشده و بيش از اينكه بار خبري داشته باشد 
تاثير آشفته سازي رواني و ايجاد نگراني در بين 

مردم داشته است . 
فيلترينگ تلگرام بــا هدف تامين فضاي 
بيشــتر و ايجــاد انحصار براي شــبكه هاي 
اجتماعي ايراني با ابــزار اخراج و فيلترينگ 
ساير شبكه ها از جمله تلگرام خارج از قواعد 
رقابت سالم بوده و صرفا به بي اعتمادي بخش 

قابل توجهي از مردم منجر مي شود . 
وي افــزود: رويكــرد تصميم ســازان در 
حوزه هاي مختلف نبايد به گونه اي شــود كه 
مردم احســاس ناامني و بي اعتمادي داشته 
باشــند . دســتگاه هاي مســوول، قيم مردم 
نيســتند و نبايد بعضي تصميمات منجر به 
هجوم بيشتر مردم به شبكه ها و پيام رسان هاي 

خارجي شود . 
نماينده مردم تهــران در مجلس با بيان 
اين كه »پس از حوادث دي ماه ۹۶ حساسيت 
سياسي و امنيتي نســبت به تلگرام بيش از 
حد واقعي آن بزرگنمايي شده است«، گفت: 
در شــرايطي كه تلگرام بــه يك ضرورت در 
مناســبات اجتماعي مردم از همه تفكرات و 
ساليق فكري تبديل شده است اخبار ضد و 
نقيض از مراجع غير مسوول و سكوت مراجع 
مســوول بازي كردن با روان مردم و تضعيف 

اعتماد عمومي است . 
وي اضافــه كرد: نبايد تحليل هاي داخلي 
برخي جلســات را به عنــوان تصميم مراجع 
مســوول به جامعه منعكس كــرد و موجب 
به هم ريختگي ســاختار رواني جامعه شد . 
اين عضو كميســيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس ابراز عقيده كرد: ســروش و 
ساير شبكه هاي مجازي به موازات رسانه ملي 
بي وقفه و محدوديت در حال فعاليت هستند 
و افزايش مصنوعي و حبابي مخاطبان با اهرم 
بستن فضاي رقابت، خدمتي به شهروند ايراني 

به شمار نمي رود . 
وي اعتماد را مهم ترين ركن تصميم گيري 
براي شهروندان جهت استفاده از شبكه هاي 
ايراني دانست و گفت: به جاي ايجاد انحصار 
بالوجه براي شــبكه هاي داخلي بايد تقويت 
اعتماد مردم و شهروندان اولويت اول در مراجع 

تصميم گير باشد . 
سخنآخر�

برخي از شبكه هاي اجتماعي، نرم افزارها 
و پيام رســان ها غيرقابل جايگزين هســتند . 
هيچ يك از شــبكه هاي مجازي كه مشــابه 
فيس بوك ساخته شــده اند نمي توانند جاي 
خــود را در ميان كاربران باز كنند، همچنان 
كه پيام رسان هاي داخلي با الگوگيري از تلگرام 
جايگزين مناســبي براي تلگرام نيستند . اگر 
مسووالن اين حقيقت را بپذيرند مي توانند از 
ابداعات نخبگان فناوري كشور در راه ديگري 
به جز كپــي كردن پيام رســان هاي جهاني 

استفاده كنند . 

چهل ميليون كاربر ايرانی نگران فيلترشدن تلگرام؛

جنگ روانی محافظه کاران

سال چهاردهم   سه شنبه 14 فروردین 1397    شماره  3881

آگهي مفقودي
كارت هوشــمند راننده به نام مســعود موگوئي قاسم آبادي به شماره هوشــمند 2637718 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
ازنا

آگهي مفقودي
كارت هوشــمند راننده به نام حســين حيدري به شــماره 2293356 مفقود گرديــده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
ازنا 

آگهي حصر وراثت
در كالســه پرونده 960418 حوزه 7 شــوراي حل اختالف تالش آقاي ميثم اسحق پور فرزند فرج اله داراي 
شــماره شناســنامه 31 از اين شورا درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده است كه 
مرحوم فرج اله اســحق پور در تاريخ 96/7/19 در شهرســتان تالش اقامتگاه دائمي خود را بدرود زندگي 

گفته و ورثه آن مرحوم منحصر است به:
1- آقاي ميثم اســحق پور داراي ســند سجلي شماره 4095 صادره از تالش پســر متوفي 2- آقاي ماهان 

اسحق پور داراي سند سجلي شماره 2620273919 صادره از تالش پسر متوفي
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت به مدت يك ماه آگهي مي نمايد تا كسي 
اعتراضي دارد و يا وصيت نامه از متوفي نزد او  باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف مدت يك ماه به شوراي حل 
اختالف حوزه 7 تالش واقع در تالش- خيابان طالقاني دادگســتري سابق تقديم دارد واال گواهي صادر و هر 

وصيتنامه جز سري و رسمي كه بعد از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود.
محمدتقي عباسي- قاضي شوراي حل اختالف حوزه 7 تالش

آگهي احضار متهم و ابالغ وقت دادرسي
در اجراي ماده 115/180 قانون آئين دادرســي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور كيفري با انتشار اين 
آگهي براي يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشــار خانم پگاه پوركمالي كه به لحاظ مجهول المكان 
بودن ابالغ احضاريه به وي ممكن نشــده است احضار مي شــود تا در وقت رسيدگي ساعت 10 صبح روز 
شنبه مورخ 1397/03/19 با حضور در اين شعبه از اتهام منتسبه در پرونده شماره 9609982999800070 

موضوع شكايت آقاي مرتضي يوسف زاده خمسي از خود دفاع نمايد.
در صورت عدم حضور متهم يا عدم اعالم عذر موجه تصميم مناسب اتخاذ خواهد شد.

علي مبشري حسني- دادرس علي البدل دادگاه كيفري دو آستارا

آگهي احضاریه
جناب آقاي ســيدنويد خداپرست نهرمي  فرزند سيدمهدي به اطالع جنابعالي مي رساند در راستاي اجراي 
مفاد دادنامه صادره از شــعبه هشتم خانواده رشت به شماره 9609971310800993 تاريخ 1396/7/10 
با در دست داشتن شناسنامه و كارت ملي جهت ثبت طالق در اين دفترخانه حضور به هم رسانيد. الزم به 

ذكر است در صورت عدم حضور طالق يك طرفه ثبت خواهد شد.
7672 م الف- داود ورسه- سردفتر ازدواج 135 و طالق 43 رشت

آگهی دادنامه
مرجع رسيدگی كننده: دادگاه عمومی بخش دلوار

پرونده كالســه 9609987743200735 شــعبه اول دادگاه عمومی بخش دلوار تصميم نهايی شــماره 
9609977743202351

خواهان ها:
1- آقای حسينعلی خليجی فرزند عبدالعزيز 2- آقای حسين ديلمی فرزند عبدالرضا 3- آقای عباس عوضی 
فرزند علی با وكالت آقای نبی اله عباسی فرزند محمدعلی ميرزا به نشانی بوشهر- ميدان امام خمينی- ابتدای 

خ بهشتی- طبقه فوقانی مجتمع ياس سفيد بانك صنعت و معدن- طبقه اول واحد 1
خواندگان:

1- خانم نرگس كرمی فرزند عبدالحســن 2- آقای عبدالحسين كرمی فرزند حيدر 3- نسترن كرمی 
فرزند عبدالحسن همگی به نشانی بوشهر- خ سامان باغ نار مجتمع فردوس 4- آقای محمد كرمی فرزند 
عبدالحسن 5- خانم مرضيه عماری فرزند خداكرم 6- خانم فردوس عماری فرزند خداكرم 7- آقای 
عباس عماری فرزند خداكرم 8- خانم منيره عماری فرزند خداكرم 9- خانم فهيمه عماری فرزند خداكرم 
همگی به نشانی مجهول المكان 10- خانم عزيزه عماری فرزند خداكرم به نشانی شيراز- خ ايمان شرقی 
)همت شمالی سابق( سالن ورزشی جوان- ط فوقانی منزل آقای حاجيان 11- خانم فرانك عماری فرزند 

خداكرم به نشانی شيراز- خ قدوسی شرقی ک فرعی 3/4 پالک 330
خواسته: اثبات مالكيت

گردشــكار: اين دادگاه با مداقه در اوراق پرونده ختم دادرسی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به 
شرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد:

رای دادگاه
درخصوص دادخواســت آقای محمد نبی  عباسی به وكالت از 1- حسينعلی خليجی 2- حسين ديلمی به 
وكالت حسينعلی خليجی 3- عباس عوضی به طرفيت 1- فرانك عماری 2- عزيزه عماری 3- عباس عماری 
4- منيره عماری 5- فهميه عماری 6- فردوس عماری 7- مرضيه عماری 8- عبدالحسين كرمی 9- محمد 
كرمی 10- نرگس كرمی 11- نسترن كرمی به خواسته صدور حكم بر صحت وقوع معامله )اثبات مالكيت(، 
الزام ساير خواندگان به انتقال 8 سهم مشاع از نه سهم مشاع سهام مشاع از سه دانگ از شش دانگ پالک 
3768/283 بخش 2 عالی چنگی، ابطال اســناد مالكيت خواندگان به ارزش منطقه ای و از حيث صالحيت 
محاكم تجديدنظر علی الحساب 3/100/000 ريال هركدام مقوم به 3100/000 بدين شرح كه به گواهی 
3 برگ قولنامه فروش يك قطعه زمين مزورعی پالک 3768/283 بخش 2 عالی چنگی جنب شهرک عالی 
شهر آقايان 1- عبدالحسين كرمی فرزند حيدر 2- مرحوم خداكرم عماری فرزند غالمحسين در تاريخ 
68/3/27 و 1368/6/20 زمين مزروعی به مســاحت 85600 مترمربع را به موكلين واگذار می نمايد. 
رديف دوم خداكرم عماری به شرح گواهی حصر وراثت در تاريخ 1374/10/30 در اقامتگاه خود فوت 
وراث حين الفوت مشاراليه به شرح گواهی حصر وراثت يك پسر و هفت دختر منهای احد از دختران به نام 
فرشته عماری )رديف چهارم( مابقی فرزندان به رغم فروش زمين توسط پدرشان به موكلين در دفاتر 
رسمی شماره 101 و 102 بوشهر اقدام به تنظيم سند رسمی بعضا به اشخاص واگذار می نمايند. از آنجايی 
كه احد از فروشندگان )رديف هشتم خواندگان( آقای عبدالحسين كرمی و همسرش مورث رديف های 
9، 10 و 11 )مرحومه فرشته عماری( حصه خود را به موكلين منتقل می نمايند، به شرح دادنامه شماره 
9509977743201125 پرونده كالسه 930119 همين شعبه طرح دادخواست كه متاسفانه به رغم انجام 
گردش ثبتی و نظريه كارشناسی سبب عدم نام احد از خواندگان )رديف هشتم آقای عبدالحسين كرمی( 
قرار عدم استماع دعوی صادر می گردد. احد از خواندگان پرونده فوق الذكر خانم فرشته عماری فوت 

كه وراث آن به شرح رديف های 9، 10 و 11 خواندگان می باشد، دادگاه با تعيين وقت رسيدگی طرفين را 
دعوت كه مشاراليهم عليرغم ابالغ قانونی بدون اعالم عذر موجه در جلسه رسيدگی مورخ 1396/10/4 
حاضر نشده و اليحه ای نيز از جانب ايشان واصل نگرديده است. وكيل خواهان در جلسه مذكور حاضر و 
دعوی را به شــرح دادخواست تقديمی عنوان نموده دادگاه با عنايت از قولنامه ها و ساير مدارک ارائه 
شده از ناحيه خواهان ها و عدم دفاع از طرف خواندگان دعوي مطروحه را محمول بر صحت تشخيص 
و مســتندا به مواد 30، 219، 220، 338، 362 قانون مدني و ماده 198 قانون  آيين دادرسي دادگاه هاي 
عمومي و انقالب در امور مدني حكم به اثبات مالكيت و الزام خواندگان به انتقال 8 سهم مشاع از نه سهم 
مشاع، سهام مشاع از سه دانگ از شش دانگ پالک ثبتي 3768/283 بخش 2 عالي چنگي به مساحت 85600 
مترمربع و ابطال اسناد مالكيت خواندگان در خصوص پالک مذكور صادر و اعالم مي دارد راي صادره غيابي 
و ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در اين شعبه و پس از اين مهلت ظرف بيست روز 

قابل تجديدنظر خواهي در محاكم تجديدنظر استان بوشهر مي باشد.
19 م الف- بهروز قاسمي- رئيس شعبه اول دادگاه عمومي بخش دلوار

آگهی دادنامه
پرونده كالسه 9609986710100446 شعبه 1 شورای حل اختالف شهرستان ازنا تصميم نهايی شماره

خواهان: آقای مهدی كوهشــاری فرزند قدرت به نشــانی لرســتان- ازنا جنب شــهرداری ازنا منزل 
كوهشاری

خوانده: آقای مهدی حبيب زاده قره بس به نشانی مجهول المكان
خواسته: مطالبه وجه 

رای شورا
درخصوص دعوی خواهان به نام مهدی كوهشــاری فرزند قدرت به طرفيت خوانده به نام مهدی 
حبيب زاده قره بس به خواســته مطالبه مبلــغ 10/000/000 ريال وجه مندرج در يك فقره چك به 
شــماره 9074401519 مورخ 1396/3/5 به انضمام خسارت تاخير تاديه و هزينه دادرسی. با توجه 
به محتويات پرونده و دادخواست تقديمی خواهان و اظهارات وی در جلسه دادرسی بدين نحو كه 
به موجب چك يادشــده مبلغ ده ميليون ريال معادل يك ميليون تومان از خوانده طلبكار بوده ليكن 
نامبرده در خصوص پرداخت دين خويش تا به حال اقدام نكرده است كه در نهايت منجر به صدور 
گواهی عدم پرداخت به شماره 818346-94/11/24 مورخ 94/11/24 گرديده لذا به همين سبب 
خواســتار خواسته خويش به شرح موصوف شده اســت و ازطرفی با وصف ابالغ قانونی اخطاريه و 
اســتحضار از وقت رسيدگی خوانده در جلسه دادرسی حضور نيافته و اليحه دفاعيه نيز ارائه نكرده 
است و دليلی كه داللت بر عدم اشتغال ذمه وی باشد ارائه نگرديده. عليهذا شورا با عنايت به مطالب 
معنون و نظر به حاكم بودن اوصاف تنجيزی و تجريدی در اسناد تجاری و پذيرش اصل توجه ايرادات 
در اسناد تجاری و با توجه به اينكه وجود الشه چك اشاره شده در يد خواهان كه به علت عدم كفايت 
موجودی گواهينامه عدم پرداخت بانك محال عليه صادر و واخواست شده محسوب می گردد داللت 
بر اشتغال ذمه خوانده دارد بنابراين چون اصل بر عدم پرداخت و استصحاب بقای دين می باشد لهذا 
دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخيص و مستندا به مواد 221 و 228 و 1257 و 1258 و 1301 
از قانون مدنی و مواد 194 و 198 و 515 و 502 از قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و مواد 310 و 313 از قانون تجارت و قانون استفساريه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون 
اصــالح موادی از قانون صدور چك مصوب 1376/3/10 از مجمع تشــخيص مصلحت نظام و مواد 
9 و 26  و 27 از قانون شــوراهای حل اختالف مصوب 1394 حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت 

مبلغ ده ميليون ريال معادل يك ميليون تومان وجه نقد به همراه خسارت تاخير تاديه به نرخ شاخص 
رسمی بانك مركزی جمهوری اسالمی ايران از تاريخ صدور چك تا زمان اجرا كه اجرای احكام مدنی 
مكلف به محاسبه آن می باشد به عنوان اصل خواسته و مبلغ سی و پنج هزار تومان )سيصد و پنجاه 
هزار ريال( به عنوان هزينه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد. رای صادره غيابی بوده 
و ظرف مدت بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شورا و سپس ظرف همين مهلت قابل 

تجديدنظرخواهی در محاكم محترم عمومی دادگستری شهرستان ازنا می باشد.
15812م الف- سيد محمد ميرعماد- قاضی شورای حل اختالف شعبه اول حقوقی شهرستان ازنا

آگهی دادنامه
پرونده كالسه 9609986710100447 شعبه 1 شورای حل اختالف شهرستان ازنا تصميم نهايی شماره

خواهان: آقای مهدی كوهشــاری فرزند قدرت به نشــانی لرســتان- ازنا جنب شــهرداری ازنا منزل 
كوهشاری

خواندگان: 1- آقای سعيد مواليی 2- آقای حميد مواليی فرزند اسداله همگی به نشانی مجهول المكان
خواسته: مطالبه وجه 

رای شورا
درخصوص دعوی خواهان به نام مهدی كوهشاری فرزند قدرت به طرفيت خواندگان به نام 1- حميد 
مواليی فرزند اسداله 2- سعيد مواليی به خواسته مطالبه مبلغ 100/000/000 ريال وجه مندرج در 
يك فقره چك به شــماره 937237 به تاريخ 1393/2/20 به انضمام هزينه دادرسی و خسارت ناشی 
از تاخير تاديه. با توجه به محتويات پرونده و دادخواســت تقديمی خواهان و اظهارات وی در جلسه 
دادرســی بدين نحو كه به موجب چك يادشده مبلغ ده ميليون تومان از خواندگان طلبكار می باشد 
ليكــن نامبــردگان در خصوص پرداخت دين خويش تا به حال اقدام نكرده اند كه در نهايت منجر به 
صدور گواهی عدم پرداخت به شماره 1209- 93/3/10 گرديده لذا به همين سبب خواستار خواسته 
خويش به شرح موصوف شده است و ازطرفی با وصف ابالغ قانونی اخطاريه از طريق نشر آگهی و 
استحضار از وقت رسيدگی خواندگان در جلسه دادرسی حضور نيافته و اليحه دفاعيه نيز ارائه ننموده  اند 
و دليلی كه داللت بر عدم اشــتغال ذمه خواندگان باشــد ارائه نگرديده. علی ايحال شورا با عنايت به 
مطالب معنون و نظر به حاكم بودن اوصاف تنجيزی و تجريدی بر اسناد تجاری و پذيرش اصل عدم 
توجه ايرادات در اسناد تجاری و با توجه به اينكه وجود الشه چك اشاره شده در يد خواهان داللت بر 
اشتغال ذمه خواندگان دارد، لهذا دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخيص و مستندا به مواد 221 
و 228 و 1257 و 1301 از قانون مدنی و مواد 194 و 198 و 515 و 502 از قانون آيين دادرســی 
دادگاه هــای عمومــی و انقالب در امور مدنی و مــواد 310 و 313 و 349 از قانون تجارت و قانون 
استفساريه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون صدور چك مصوب 1376/3/10 از 
مجمع تشخيص مصلحت نظام و مواد 9 و 26  و 27 از قانون شوراهای حل اختالف مصوب 1394 رای 
بر محكوميت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ده ميليون تومان وجه نقد به همراه خسارت تاخير 
تاديه به نرخ شــاخص رسمی بانك مركزی جمهوری اسالمی ايران از تاريخ صدور چك تا زمان اجرا 
كه اجرای احكام مدنی مكلف به محاسبه آن می باشد به عنوان اصل خواسته و مبلغ دويست و شصت 
هزار تومان به عنوان هزينه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد. رای صادره غيابی بوده 
و ظرف مدت بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شورا و سپس ظرف همين مهلت قابل 

تجديدنظرخواهی در محاكم محترم عمومی دادگستری شهرستان ازنا می باشد.
15811م الف- سيد محمد ميرعماد- قاضی شورای حل اختالف شعبه اول حقوقی شهرستان ازنا
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اثر منفی رشد قیمت مسکن
ایســنا- رشــد ۲۶ درصدی قیمت نقطه به نقطه مسکن از یک سو 
متقاضیان را به سمت بازارهای دیگر سوق داد و از سوی دیگر سرعت رشد 
معامالت را به صفر رســاند. جهش زودهنگام قیمت مسکن، اثر منفی در 
این بازار ایجاد کرده و متقاضیان به ناچار به سمت واحدهای قدیمی سوق 
یافته اند. در اسفندماه ۱۳9۶ سهم واحدهای قدیمی ساز از کل معامالت 9/۶ 
درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته است. از سوی دیگر سرعت 

رشد معامالت که از آذرماه آغاز شده بود در اسفندماه به صفر رسید.
بازار مســکن که از نیمه دوم امسال فاز ورود به دوره رونق خود را آغاز 
کرده بود، متاثر از رشد قیمت ارز، افزایش قیمت های پیشنهادی از سوی 
مالکان و افزایش نرخ سود بانکی از ۱۵ به ۲۰ درصد مستعد رکود در رکود 
شده است. قیمت مســکن از ابتدای سال ۱۳9۶ به کف نزدیک شده بود 
و به همین دلیل متقاضیان موثر که از تســهیالت تا ســقف ۱۶۰ میلیون 
تومان استفاده کردند به تدریج وارد بازار مسکن شدند و از نیمه دوم سال 
۱۳9۶ فاز خروج از رکود این بازار آغاز شــد اما اثرات بیرونی ذکر شده به 

سکته بهاری این بازار انجامید.
نشــانه های رکود تورمی به تدریج در بازار مســکن ظهور و بروز یافته 
اســت. از چهار ماه قبل پیش بینی اینکه رشد قبل از موعد قیمت مسکن 
می تواند به افت معامالت منجر شود در آخرین ماه سال ۱۳9۶ محقق شد. 
طبق اعالم بانک مرکزی معامالت در اســفندماه پارسال تنها ۰/۵ درصد 
نســبت به ماه مشابه در سال ۱۳9۵ افزایش یافت  در حالی که قیمت ۲۶ 

درصد رشد نشان داد.
 این شرایط در حالی رقم خورد که در آذرماه شاهد جهش ۵۰ درصدی 
معامالت بودیم اما همزمان با این نشــانه، قیمت های پیشــنهادی به طور 
غافلگیرکننده ای افزایش یافت و به همین دلیل رشد نقطه به نقطه خرید و 
فروش ملک در شهر تهران روند نزولی به خود گرفت و به ترتیب در ماه های 
دی و بهمن شــاهد افزایش ۱۳/۵ و ۱۷ درصدی معامالت نسبت به زمان 
مشــابه سال ۱۳9۵ بودیم. این افت فشار ادامه یافت تا اینکه در اسفندماه 

و طبق انتظار، سرعت رشد معامالت تقریبا صفر شد.
در اسفندماه ۱۳9۶ تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 
۱۲/۳ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 
اندک ۰/۵ درصدی را نشــان داد. در ماه مورد گزارش همچنین متوســط 
قیمت خرید و فروش یک متر مربع واحد مسکونی معامله شهر تهران پنج 
میلیون و ۷۶۰ هزار تومان بود که نســبت به ماه مشــابه سال قبل ۲۶/۱ 

درصد افزایش یافته است.

بر اساس آمار بانک مرکزی در سال ۹۶؛
۱۸۱ هزار واحد مسکونی در تهران معامله شد

»جهان صنعت«- بانک مرکزی اعالم کرد: تعداد معامالت آپارتمان  
مسکونی شهر تهران در سال ۱۳9۶ به ۱۸۱ هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی بالغ 
شد که در مقایسه با سال پیش از آن )۱۳9۵(، ۱۱/۸ درصد افزایش نشان 
می دهد. در اسفند ماه سال ۱۳9۶، تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی 
شهر تهران به ۱۲/۳  هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال 

قبل افزایش اندک ۰/۵ درصدی را نشان می دهد.
همچنین در ماه مورد گزارش، متوســط قیمت خرید و فروش یک متر 
مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی 
شهر تهران ۵۷/۶ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۶/۱ 
درصد افزایش نشــان می دهد. گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران در 
اســفند ماه سال ۱۳9۶ که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معامالت 
امالک و مســتغالت کشور است، توسط اداره بررســی ها و سیاست های 

اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است.
بررســی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به 
تفکیک عمر بنا در اسفندماه سال ۱۳9۶ حاکی از آن است که از مجموع 
۱۲ هزار و ۳۰۷ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا پنج سال ساخت 
با ســهم ۶4/۵ درصد بیشترین ســهم را به خود اختصاص داده اند. سهم 
مذکور در مقایســه با اسفندماه ســال قبل 4/۶ واحد درصد کاهش یافته 
و در مقابل به ســهم واحدهای با قدمت ۶ تا ۱۰ ســال و بیش از ۱۵ سال 

افزوده شده است.

وام ۶ درصدی برای خریداران آپارتمان نوساز در 
بافت فرسوده

فارس- مشاور رییس جمهور در نوسازی بافت های فرسوده با تاکید بر 
اینکه دولت بر خالف طرح مســکن مهر، نقشی در ساخت و ساز بافت های 
فرســوده ندارد، تاکید کرد دولت تنها تســهیل کننده است و توسعه گران 
مســوولیت ساخت و ساز بافت فرسوده را برعهده دارند. اکبر ترکان، مشاور 
رییس جمهور در امور نوسازی بافت های فرسوده گفت: در مراکز استان ها ۳۲ 
قطعه زمین توسط وزارت راه به مساله نوسازی اختصاص می یابد و همین 

موضوع در تهران ۱۵ قطعه از زمین های دولتی را شامل می شود.
ترکان یادآور شــد: توســعه گر قرار است ۵۰ ســازه را برای خود و ۵۰ 
ســازه دیگر را هم برای ســاکنان این بافت های فرسوده بسازد. خریداران 
این بافت ها می توانند با استفاده از وام شش درصد از محل صندوق ذخیره 

یکم صاحب خانه شوند.
 این برای خانه اولی هاست که با خواب پول ۲۰ میلیونی خود به مدت 
دو ســال می توانند تا ۸۰ میلیون تومان وام مســکن دریافت کنند. البته 
اینها در حد پیش بینی اســت، زیرا ممکن است در عمل همه چیز به این 

خوبی پیش نرود.
او خاطرنشان کرد: ســاکنان بافت فرسوده بدون پرداخت ریالی، خانه 
فرســوده تحویل می دهند و خانــه ای نو تحویل می گیرند در نتیجه بدون 
هیچ پرداختی صاحب خانه ای نو می شــوند. او گفت: دســته دوم کسانی 
هســتند که این خانه ها را خریداری می کنند. نرخ بهره بانکی باال موجب 
شده خریداران نتوانند از پس خرید این خانه ها برآیند. لذا در این شرایط 
متقاضیان می توانند به راحتی صاحب خانه شوند زیرا نرخ سود تسهیالت 
فقط شش درصد اســت. او افزود: شهر فقط خانه نیست بلکه اقتصاد هم 
دارد، در حال حاضر 9۰ انبوه ساز آمادگی خود را برای نوسازی این محله ها 

و بافت های فرسوده اعالم کرده اند.
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مهندسي و بازمهندسي آن 
از مجموعه قانون و مقررات، فقط به مقررات ملي ساختمان و ضوابط ایمني 
و حفاظت کارگاه پرداخته، حال آنکه قانون و مقررات حاکم بر احداث ساختمان 
بسیار فراگیرتر از این دو مورد است و شامل قانون هاي مدني، بیمه، کار، تاسیس 
شوراي عالي معماري و شهرسازي، زیست محیطي و سایر موارد مرتبط مي شود . و 
همچنین مستلزم آگاهي نسبت به حقوق ارتفاقي امالک نسبت به یکدیگر است . 
در این تعریف، مشخصات مندرج در پروانه ساختمان جانشین قانون و مقررات 
شهرسازي و معماري شده و ناظر در انطباق آن با قانون و نقشه ها و مدارک باالدست 
هیچ مسوولیتي ندارد .در این تعریف، مشخصات مندرج در پروانه ساختمان جانشین 
قانون و مقررات شهرسازي و معماري شده و ناظر در انطباق آن با قانون و نقشه ها و 
مدارک باالدست هیچ مسوولیتي ندارد . شاید در همین جا بتوان گریزي زد به اینکه 
چرا گروه زیادي از مهندسان در برابر آثار ویرانگرِ زیست محیطي فعالیت هایشان 
و همچنین شهرفروشي احساس مســوولیت نمي کنند . چون از ابتدا هندسه 
فعالیت هاي مهندسي کج بنیان گذاشته شده  است . کِس دیگري مسوول رعایت 
حقوق زیستي است و همچنین کِس دیگري پاسخگوي رعایت حقوق شهري است . 
مهندس مامور است و البته معذور . البته این اختصاصي به قانون نظام مهندسي 
و کنترل ساختمان ندارد بلکه شامل نظام فني و اجرایي کشور نیز مي شود . این 
نظام هم بر مبناي تجویز از سوي دولت استوار است و مهندس مسوولیتي در برابر 
کارکرد محصول نهایي و آثار آن ندارد . و البته باز این اختصاص به بازار مهندسي 
ندارد . سایر حوزه ها نیز به دلیل سلطه انگاره سوسیالیسم از این کاستي در رنجند . 
بر همین سیاق در این تعریف، تامین خواسته و نظر مالک و کارفرما هیچ جایي 
ندارد . حال آنکه احداث هر ساختماني به اراده مالک یا کارفرمایي بازمي گردد که به 
دلیلي تصمیم به احداث بنایي گرفته  است . با حذف وي از این فرآیند آشکار است 
که هندسه حقوقي بناي در دست احداث پي و پایه اصلي خود را از دست مي دهد . 
مالک و کارفرما در عالِم واقع که حذف شدني نیست، بنابراین، این هندسه معیوب 
فقط موجب شکل گیري پي و پایه هاي سست و مجراهاي ناشناخته مي شود . در 
برابر تعریف ناساز باال، تعریف دیگري در ادبیات مهندسي معمول جهان وجود دارد 
که نظارت را بدین گونه بیان مي کند: »نظارت فني جزء ضروري از فرآیند  احداث 

ساختمان است که این اطمینان را مي دهد که کارهاي ساختماني دقیقا بر اساس 
خواسته و رعایت منافع کارفرما، اجتماع و قانون و مقررات انجام پذیرفته اند« . در 
این تعریف مهندس هم در برابر کارفرماي خود مسوولیت دارد و هم در برابر جامعه 
و همچنین مسوول نظارت بر رعایت قانون و مقررات به مفهوم کامل آن در حیطه 
مورد نظارت خود است . اعمال فشار کارفرما یا مسوول دولتي یا شهرداري مبني بر 
عدم ضرورت رعایت قانون و مقررات با صدور یک مجوز یا پروانه نافي مسوولیت وي 
نخواهد بود . این مبنایي براي شکل گیري رژیم حقوق مهندسي، پذیرش مسوولیت 
کارکرد نهایي محصول مهندسي، اخالق حرفه اي و نظام مسوولیت اجتماعي در 
فعالیت هاي مهندسي خواهد شد . به گماِن من بي نظمي هندسي در بازار خدمات 
مهندسي، در این یادداشت صرفا در حوزه خدمات نظارت از دو آبشخور سرچشمه 
مي گیرد . یکي خلط مبحث نظارت و بازرسي است و دیگري عدم انفکاک بین 
کارفرماي عمومي و خصوصي است . و بستر اقتصادِ سیاسي شکل گیري این دو خلط 
حاکم بودن انگاره سوسیالیستي بر مدیریت اقتصاد ملي در ایران است . خاستگاه 
اصلي در خدمات نظارت در فعالیت هاي مهندسي خواسته کارفرماست که تمایل 
دارد نظرها و منافع وي در اجراي یک طرح و پروژه رعایت شود . البته این کار باید 
با رعایت قانون و مقررات صورت گیرد و موجب زیان رساندن به دیگري نیز نشود . 
در برابر این، خدمت دیگري وجود دارد که ناظر بر حفظ حقوق عمومي است و آن، 
بازرسي است . در بازرسي استقالل بازرس مفهوم کلیدي است و خواسته اصلي نیز 
صرفا حصول اطمینان از رعایت قانون، مقررات و مشخصات فني در موضوع مورد 
بازرسي از منظرِ حافظ حقوق عمومي است . درست است که در هر دو مورد رعایت 
قانون و مقررات اصل است لیکن خاستگاه ها متفاوت و دامنه کار و مسوولیت نیز 
متفاوت است . وظیفه ناظر گزارش انطباق و ارائه راهکار است حال آنکه بازرس 
صرفا درباره انطباق اظهارنظر مي کند و از قضا نباید هیچ راهکاري ارائه کند . از این رو 
است که در فعالیت هاي ساختماني شهري، ناظر را باید مالک یا کارفرما و بازرس را 
شهرداري انتخاب کند . یکي شدن این دو ماموریت موجب تعارض منافع و خلط 
مسوولیت خصوصي- عمومي مي شود و نتیجه، همین وضعي مي شود که شاهد 
آنیم و در نهایت نیز هیچ کس مسوولیت هیچ کاري را نمي پذیرد . ریشه دیگرِ این 
خلط مبحث یکي بودن کارفرما و حافظ منافع عمومي در طرح  و پروژه هاي دولتي 
و عمومي است . به عنوان مثال، در اجراي یک راه، بندر، فرودگاه یا راه آهن، کارفرما 

وزارت راه وشهرسازي است و حافظ حقوق عمومي نیز هم اوست . از این رو است که 
در فعالیت هاي تحت رژیم نظام فني و اجرایي کشور به ندرت از بازرس در برابِر 
ناظر استفاده مي شود چون ذي نفع نهایي در واقع یکي است . از خدمات بازرسي، 
عمدتا در انطباق مشخصات فني و اجراي خرید کاال و خدمات از خارج استفاده 
مي شود که از عهده دستگاهِ نظارت خارج است . در برابر، در طرح هاي خصوصي 
تعارض منافع خصوصي و عمومي آشکار وجود دارد . بنابراین ناظر که متکفل رعایت 
حقوق و منافع مالک یا کارفرماي خود البته بر مبناي رعایت قانون و مقررات است 
همزمان نمي تواند متکفل حفظ منافع عمومي که مسوولیت آن بر عهده شهرداري 
یا دولت است شود . در انگاره سوسیالیستي این خلط مبحث به راحتي انجام مي شود  
چون از یک سو براي کارفرما در بنیان، حقوقي را پذیرا نیست . و از سوي دیگر، خود 
را مجسمه نفع عمومي مي داند . بنابراین مشارکت حرفه اي در پذیرش مسوولیت 
کارکردي محصول مهندسي را نمي پذیرد . همگان کارگزاران دولت و مامور و معذور 
هستند، یکي حقوق ماهانه و دیگري حقوق صورت وضعیتي مي گیرد . این هندسه 
کار مهندسي در ایران، امکان شکل گیري بازار منصفانه خدمات مهندسي را از میان 
برده و رشد و توسعه مهندسي را با مخاطره جدي مواجه ساخته  است . البته مشکل 
ساختار بازار خدمات مهندسي محدود به مورد فوق نمي شود . در اینجا به اقتضاي 
طرح بحث به آن اشاره شد . به هر روي تالش کردم که توضیح دهم چگونه همین 
یک موضوع نظام کنترل ساختمان و حفظ حقوق خصوصي و عمومي شهروندان 
را مختل ساخته  است . و آنکه چگونه نگاه حقیر و فرصت طلبانه توزیِع حق الزحمه 
نظارت گاه صوري نظام مهندسي ساختمان و فناوري هاي وابسته به آن را عقب نگه  
داشته  است . همین نگاه و خودداري از تن دادن به پذیرش مسوولیت نهایي محصول 
مهندسي و جریان رقابت مانع شکل گیري بنگاه هاي بزرگ مقیاس مهندسي در ایران 
شده، به نحوي که مهندسان ایراني با تمام شایستگي هایي که دارند عنصر کم وبیش 
غایب بازارهاي مهندسي جهان هستند . امید اجتماعي زماني صورت مي گیرد که 
مشکل درست ریشه یابي و با اجماع نسبتا گسترده به چاره جویي پرداخته شود . 
امسال به امید خدا سال اصالح مهندسي به مدد مهندسان کشور در حوزه ماموریت 
وزارت راه وشهرسازي است . چشم انتظار یاري مهندسان پیشکسوت و نیک اندیش و 

جوانان تحول گرا هستم . این آغاز راه است . راه طوالني در پیش داریم  . 
* وزیر راه وشهرسازي

گروه حمل و نقل- همزمان با آخرین روز از 
تعطیالت نوروزی موج بازگشت مسافران در حالی 
آغاز می شود که انباشت خودروهای شخصی در 
شهرستان ها به سمت تهران سرازیر می شود. آمار 
سامانه های تردد شمار در محورهای شریانی کشور 
حاکی از عدم مراجعت تعداد قابل مالحظه ای از 
خودروهای شخصی به پایتخت است. نوروز امسال 
بیش از یک میلیون و دویســت هزار خودروی 
شخصی از تهران به مقصد نقاط مختلف کشور 
)مخصوصا شهرهای شــمالی( خارج شدند که 
به گفته مسووالن تا سیزدهم فروردین به تهران 

مراجعت نکردند.
بر اســاس آمار اعالم شــده توســط وزارت 
راه وشهرسازی سفر با خودروی شخصی همچنان 
اختالف زیادی با سفرهای ریلی، هوایی و دریایی 
دارد. نوروز امسال )تا تاریخ ۱۱ فروردین( بیش از 
۶۰۰ هزار سفر از طریق جاده های کشور انجام 
شده که شــش میلیون مسافر را منتقل کرده 
است. این میزان مسافر تقریبا دو برابر مسافران 
جابه جا شده از طریق خطوط هوایی و چهار برابر 

مسافران ریلی است.
عبدالهاشم حسن نیا، معاون وزیر راه و شهرسازی 
گفته است: با توجه به خروج بیش از یک میلیون 
و دویســت هزار وسیله نقلیه از تهران و البرز از 
آغاز طرح نوروزی تاکنون و عدم مراجعت بخش 
قابل توجهی از این تعــداد خودرو و هموطنان 
از یک ســو و دریافت اطالعات و آمار از ســوی 
دیگر که نشان می دهد بیش از ۵۵ هزار دستگاه 
خودرو در حال حاضر در استان های مازندران و 
گیالن انباشــت شده اند، پیش بینی می  شود در 
صورت عدم مدیریت بر بازگشت از سفر توسط 
هموطنان ، ورودی های شــهر تهران و کرج در 
روز پایــان تعطیالت نوروزی با ترافیک و تراکم 

مواجه شود.
رییس راهداری از مردم خواسته تا بازگشت 
خود به تهران را به روزهای بعدی موکول کنند 
و اعالم کرده اســت: ضــرورت دارد مردم برای 
جلوگیری از ازدحام ورود به پایتخت همکاری و 
اهتمام جدی با تمامی تالشگران اعم از راهداران، 
پلیس راهور و پلیــس راه، هالل احمر، اورژانس 
و سایر نهادها داشــته باشند  و ضمن مدیریت 
بر بازگشــت سفر خود، مراجعت به تهران را به 
روزهای آتی موکول کرده و به ویژه شــهروندان 
راننــده نیز با صبر، حوصلــه و با آرامش تمام و 
پرهیز از عجله و شتاب رانندگی کنند تا ایمن و 
به سالمت و با خاطراتی خوب تعطیالت نوروز را 

پشت سر گذارند.
انجام بيش از 22 هزار پرواز  �

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری 
از انجام ۲۲هزار و ۳۰ پرواز داخلی و بین المللی 
نــوروزی تا یازدهم فروردین مــاه خبر داد. رضا 
جعفرزاده گفت: از ابتدای آغاز عملیات نوروزی 
تــا ۱۲ فروردین ماه بیش از ۲۲ هزار و ۳۰ پرواز 
داخلی و خارجی انجام و حدود دو میلیون و ۷۸۱ 
هزار و ۲۸۸ نفر مسافر توسط بخش هوایی جابه جا 
شده اند. وی با بیان اینکه اوج عملیات پروازهای 
بازگشت نوروزی در حال انجام است، افزود: بازرسی 

کارشناسان دفتر عملیات پرواز سازمان هواپیمایی 
کشوری بی وقفه انجام می شود.

جعفرزاده از شرکت های هواپیمایی خواست 
تا نسبت به محورهای توصیه شده در خصوص 
الزامات اطالع رسانی به مسافران خود اهتمام الزم 

را داشته باشند.
وی تصریح کــرد: ارزیابی عملکــرد روابط 
عمومی ها در نحوه اطالع رسانی و چگونگی جلب 
رضایت مسافران در پایان پروازهای نوروزی به آن 
شرکت ها ارسال خواهد شد. مدیر روابط عمومی 
سازمان هواپیمایی کشوری افزود: همچنان فرودگاه 
بین المللی امام خمینی )ره( در پروازهای خارجی 
و فرودگاه مهرآباد، مشهد مقدس، کیش، شیراز، 
اهواز، اصفهان و تبریز به ترتیب باالترین حجم 

جابه جایی را به خود اختصاص داده اند.
2 ميليون ســفر دریایی در نوروز ۹۷  �

انجام شد
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی 
نیز با اعالم اینکه از ۲۵ اســفندماه سال گذشته 
تا کنون، بیش از دو میلیون ســفر دریایی و دو 
میلیون گردشگری دریایی انجام شده است، گفت: 
شاهد افزایش اعتماد در بین مردم نسبت به این 
بخش ها هستیم.  هادی حق شناس در ارتباط با 
توسعه گردشگری در سال ۱۳9۷ و اقدامات صورت 
گرفته توسط این سازمان، گفت: مهم ترین اتفاقی 
که در سال جاری نسبت به سالیان قبل رخ داد 
توجه به بحث ایمنی تردد توسط سازمان بنادر 
و دریانوردی در مقوله سفر و گردشگری دریایی 
بود.وی ادامه داد: موضوع شناورها و ترمینال های 

مســافری اتفاق جدیدی نبود و در سالیان قبل 
هم وجود داشت، اما مساله جدید توجه ویژه به 
ایمنی ترددها در سال ۱۳9۷ بود تا مردم متوجه 
شوند سازمانی نظارتی همچون سازمان بنادر و 
دریانوردی وجود دارد که ناظر بر مقوله گردشگری 
دریایی است و بر شناورهای دریایی و سفرهای 

دریایی نظارت می کند.

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با 
اعالم اینکه از ۲۵ اسفندماه سال گذشته تا کنون، 
بیش از دو میلیون ســفر دریایی و دو میلیون 
گردشگری دریایی انجام شده است، گفت: با توجه 
به اینکه سفرها و گردشگری های دریایی به میزان 
میلیونی صورت پذیرفته است شاهد افزایش اعتماد 
در بین مردم در این بخش ها هستیم و خدا را شکر 

می کنیم که تا این لحظه نیز حادثه ای رخ نداده 
است. حق شناس ادامه داد: ایمنی به دست آمده 
هم توسط مسافران و هم توسط شناورهای دریایی 
رعایت شده است. عالوه بر این همکاران سازمان 
بنادر در شمال و جنوب کشور به خوبی توانسته اند 

نظارت خوبی در این بخش ها داشته باشند.
استقبال از جزایر ایران �

وی با اشاره به اینکه در سال 9۷جزایر ایران 
مورد توجه گردشگران واقع شده است، خاطرنشان 
کرد: جزیره هرمز یکی از نقاطی است که در نوروز 
مورد استقبال ویژه گردشگران قرار گرفته است و 
چندین برابر جمعیتش از آن بازدید کرده اند که 
چنین اتفاقی می تواند رونق و آبادی جزایر ایران را 

در آینده به همراه داشته باشد.
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی 
بــا تاکید بر اینکه کیفیت ســفرهای دریایی 
و گردشــگری دریایی از ابتدای ســال جاری 
افزایش یافته اســت، اظهار کرد: این اتفاق با 
رعایت اســتانداردهای مختلف در سفرهای 
دریایی و گردشــگری دریایی، رخ داده چراکه 
توجه به ایمنی و سالمت مردم در دستور کار 

قرار گرفته است.
حق شناس افزود: عالوه بر این کنترل شناورهای 
مسافری یکی از مسایلی است که به آن توجه ویژه 
شــده است تا بیش از ظرفیت مسافری جابه جا 
نشود و ساعت حرکت ها نیز زمانی باشد که دریا 
دارای آرامش است، مساله ای که به صورت اکید 
در خصوص ترددهای مربوط به جزیره قشم در 

دستور کار قرار داشت.

استفاده 4 برابری مسافران از جاده ها نسبت به خطوط ریلی؛

سیل خودروها به تهران سرازیر شد

سال چهاردهم   سه شنبه 14 فروردین 1397    شماره  3881

 کسب تقدیرنامه و تندیس آبفای گیالن در اولین 
همایش ارتباط صنعت و دانشگاه گیالن

در اولین همایش ارتباط صنعت و دانشگاه گیالن که در اسفند ماه ۱۳9۶ 
برگزار شــد، شــرکت آبفای گیالن موفق به دریافت تقدیرنامه و تندیس این 
همایش شد. بنا به این گزارش در راستای اقدامات راهبردی در زمینه تحقیقات 
و فناوری، شــرکت آبفای گیالن با حضور در اولین همایش ارتباط صنعت و 
دانشــگاه گیالن در اسفند ماه ۱۳9۶، به عنوان تنها دستگاه اجرایی استان به 
منظور ارتباط و همکاری علمی و صنعتی مشترک با دانشگاه، موفق به دریافت 

تقدیرنامه و تندیس این همایش شد. 
گفتنی اســت شرکت آبفای گیالن در جشنواره هفته پژوهش سال ۱۳9۶ 
اســتان گیالن نیز به عنوان دستگاه برتر اجرایی استان، لوح تقدیر و تندیس 

دریافت کرد.

 اولویت تخصیص منابع توسعه روستایی
 به کشت های گلخانه ای

در دیدار مدیر عامل و رییس هیات مدیره شرکت شهرک های کشاورزی و سایر 
اعضای هیات مدیره و معاونین شرکت با رضوی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم 
رییس جمهور، چگونگی تقویت و حمایت از کشت های گلخانه ای به ویژه در مجتمع های 
تولیدی مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه منصوری با اشاره به محدودیت منابع آبی، 
آینده کشاورزی کشور را هدایت کشت ها آزاد سمت کشت های متراکم و گلخانه ای دانست 
و اعالم کرد: نجات کشاورزی و بخش عمده ای از رفع معضل بیکاری با توسعه مجتمع و 
شهرک های گلخانه ای امکان پذیر است. رضوی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم 
ریاست جمهوری با اشاره به اهمیت کشت های گلخانه ای در افزایش بهره وری تولید و 
اشتغال و توسعه صادرات برای تخصیص منابع و کمک به توسعه مجتمع های گلخانه ای 
در سطح کشور اعالم آمادگی و تاکید کرد توجه به کشاورزی مدرن جهت تامین امنیت 

غذایی افزایش بهره وری تولید ضروری است.

شهردار رشت مطرح کرد؛
استفاده شهر از درآمدهای گردشگری 

شهردار رشت با تاکید بر اینکه باید برای رفع مشکالت مردم تالش بیشتر 
و همدلی مضاعف تری داشــت اظهار داشت: تا زمانی که برخی مشکالت حل 
نشود نمی شــود انتظار همکاری از مردم و بخش خصوصی را داشت. مسعود 
نصرتی با انتقاد از توقف چرخه ساخت و ساز در رشت افزود: ان شاء اهلل با همدلی 
شرایط مناسب تری فراهم می شود؛ وجود ۷۵۰ پرونده در دیوان عدالت بسیار 

نگران کننده است.
نصرتی تاکید کرد: فضای مدیریتی باید فراهم شــود و ما نباید برنامه های 
کوتاه مدت را از دست بدهیم و تنها برای آینده برنامه ریزی کنیم. باید نسخه ای 
بپیچیم که هم امروز و هم آینده را بســازیم. وی با اشاره به حضور قابل توجه 
گردشگران در گیالن بر ضرورت درآمد زا بودن حضور گردشگر برای شهررشت 
تاکید کرد.شهردار رشت گفت: برای رفع مشکالت رشت باید امروز نسخه پیچید 

و منتظر پایتخت هم نباشــیم. نصرتی تصریح کرد: اگر مردم ببینند در شهر 
کارهایی به درستی انجام می شود همراه می شوند. مردم باید احساس کنند اگر 
کمکی کنند به درستی هزینه و تبدیل به پروژه می شود. وی با تاکید بر اینکه 
باید اعتماد از دســت رفته مردم را جلب کنیم بر ترویج فرهنگ پیاده روی و 
استفاده از اتوبوس نیز تاکید داشت و خاطرنشان کرد: این جمله که هر اتفاق 
نامناســبی می افتد برخی می گویند اینجا رشت است. زیبنده نیست. من این 
را بارها شــنیده ام. این فرهنگ گفتاری که اتفاقات عجیب و غریب در رشــت 

می تواند رخ دهد باید حذف شود.
 اگر به مردم بگویید با ایجاد ترافیک، رشت مقصد گردشگری نخواهد شد 
و از مزایای آن نیز بهره مند نمی شود بخشی از مشکالت حل می شود. شهردار 
رشت افزود: این جای تاسف دارد که امروز افتخار می کنیم در رشت مردم کمی 
ســوار اتوبوس می شوند. اگر شــهر قفل شود گردشگر وارد این شهر نمی شود 
برای فرهنگسازی ترافیک باید متخصصان وارد شوند. بسیاری از مشکالت امروز 

سخت افزاری نیست بلکه فرهنگی اجتماعی است.

گزارش نمایندگان جهان صنعت از سراسر کشور
گیالن

J A D V A L . ١   :مصحح  :شماره خبر :ساعت نهايي :ساعت  ٠
 

 1

  17:50: ساعت
  10جدول : صفحه

  
  نقل و جدول مقايسه ميزان مسافرين و سفرهاي نوروزي در مدهاي حمل

  )96- 97(نوروز   )95- 96(نوروز  )94-95(نوروز شاخص  بخش
با صورت (ايجاده

  )تيوضع
  903,586  224,693 330,708 تعداد سفر
  331,078,6  622,971,7  941,495,8  تعداد مسافر

  4،560  250,4  040,4  رتعداد سف  ريلي
  043,577,1  167,761,1  797,744,1  تعداد مسافر

  736,20  253,30  255,26 تعداد نشست و برخاست  هوايي
  054,622,2  956,721,3  055,180,3  اعزام و پذيرش مسافر

ورود و خروج شناور   دريايي
  مسافري

921,28  191,29  29248  

ورود و خروج شناور
  تفريحي

700,234 434,210  740,294  

  336,1  530,969,3  220,385,4  ورود و خروج مسافر
  2957942  896,214,2  060,063,3  ورود و خروج گردشگر

اي براساس  حوادث جاده
  راه آمار پليس

  283  287  282  تعداد تصادفات فوتي
  350  390  378  تعداد فوتي سر صحنه

  2852  158,3  016,3  يحتعداد تصادفات جر
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عملکرد 9 ماهه کیمیدارو
کیمیــدارو اطالعات و صورت های مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 30 
آذر ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه ای معادل 240 میلیارد ریال منتشر 
کرد. کیمیدارو با انتشار صورت های مالی 9 ماهه سال جاری اعالم کرد در دوره 
9 ماهه یاد شده مبلغ 186 میلیارد و 640 میلیون ریال سود خالص کسب کرد 
و بر این اساس مبلغ 778 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد که در مقایسه 
با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 13 درصد کاهش داشت. »دکیمی« در 9 
ماهه مشابه سال مالی قبل مبلغ 896 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشته 
بود. به ســود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد و در نهایت 
مبلغ 452 میلیارد و 377 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حساب های 

این شرکت منظور شد. 
 

سپاهان اطالعات داد
شرکت گروه صنعتی سپاهان اطالعات و صورت های مالی میاندوره ای 
9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه ای معادل 
1650 میلیارد ریال منتشر کرد. شرکت گروه صنعتی سپاهان با انتشار 
صورت های مالی 9 ماهه ســال مالی جاری اعالم کرد در دوره 9 ماهه 
یاد شــده مبلغ 31 میلیارد و 15 میلیون ریال سود خالص کسب کرد 
و بر این اساس مبلغ 48 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد که در 
مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 70 درصد کاهش داشت. 
»فسپا« در 9 ماهه مشابه سال مالی قبل مبلغ 161 ریال سود به ازای 
هر سهم کنار گذاشته بود. به سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای 
سال اضافه شد و در نهایت مبلغ 203 میلیارد و 947 میلیون ریال سود 

انباشته پایان دوره در حساب های این شرکت منظور شد. 

شفاف سازی »وپترو«
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی اطالعات و صورت های مالی 
میاندوره ای شــش ماهه منتهی به 30 آبان ماه 96 را حسابرسی شده و 
با سرمایه ثبت شده معادل یک هزار و 820 میلیارد ریال منتشر کرد. 
شرکت ســرمایه گذاری صنایع پتروشیمی در دوره شش ماهه نخست 
سال مالی 96 مبلغ یک هزار و هفت میلیارد و 386 میلیون ریال سود 
خالص کرد. بر این اساس مبلغ چهار ریال سود به ازای هر سهم محقق 
کرد که در مقایســه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل چهار درصد 
کاهش یافت. این شرکت در دوره شش ماهه مشابه سال مالی قبل مبلغ 
چهار ریال زیان به ازای هر ســهم پوشش داده بود. »وپترو« با افزودن 
سود انباشته ابتدای سال به سود خالص هر سهم مبلغ یک هزار و 60 
میلیارد و 871 میلیون ریال ســود انباشته پایان دوره در حساب های 

این شرکت منظور شد. 

عملکرد »وبانک« طی 6 ماه
سرمایه گذاری گروه توســعه ملی )سرمایه گذاری بانک ملی ایران( 
اطالعــات و صورت های مالی میاندوره ای شــش ماهه منتهی به 31 
شهریور ماه 96 را حسابرسی شده و با سرمایه ثبت شده معادل 16 هزار 
و 250 میلیارد ریال منتشــر کرد. شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه 
ملی )سرمایه گذاری بانک ملی ایران( در دوره شش ماهه نخست سال 
مالی 96 مبلغ یک دو هزار و 218 میلیارد و 700 میلیون ریال ســود 
خالص کسب کرد. بر این اساس مبلغ 137 ریال سود به ازای هر سهم 
پوشش داده شد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 21 
درصد افزایش یافت. این شــرکت در دوره شش ماهه مشابه سال مالی 
قبل مبلغ 113 ریال سود به ازای هر سهم پوشش داده بود. »وبانک« 
با افزودن ســود انباشته ابتدای سال به سود خالص هر سهم مبلغ دو 
هزار و 943 میلیارد و 474 میلیون ریال ســود انباشته پایان دوره در 

حساب های این شرکت منظور شد. 
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گروه بورس- فرابورس در حالی فعالیت 
خود در ســال جدید را آغاز کرده که در سال 
96 شــاهد سبزپوشی و رشد اغلب متغیرها و 
نماگرهای معامالتی خود بود و توانست روند رشد 
و توسعه بازارها و ابزارهای معامالتی را ثبت کند. 
در سالی که گذشت شاخص کل، شاخص بازار 
اول و بازار دوم به ترتیب افزایش 25، 17 و 27 
درصدی را در پرونده کاری خود به ثبت رساندند. 
آیفکس )شاخص کل( در آخرین روز کاری سال 
96 در ارتفاع 1097 واحدی ایستاد که نشان از 
رشد 221 واحدی معادل 25 درصدی در طول 
این سال داشت. خالصه عملکرد بازار فرابورس 
در ســال 96 همچنین حکایت از افزایش 20 
درصدی ارزش بازار سهام، 29 درصدی ارزش 
کل معامالت، 12 درصدی حجم کل دادوستدها 
یعنی تعداد کل سهام و اوراق معامله شده، هشت 
درصدی تعداد کل خریداران و شش درصدی 
تعداد نمادهای اصلی پذیرش شده یا درج شده در 

مجموع بازارهای فرابورس دارد. 
عملکرد بازارها �

رصد معامالت در بازارهای فرابورسی نشان 
می دهد به ترتیب بازارهایSME، ابزارهای نوین 
مالی، دوم و پایه با بیشــترین افزایش در حجم 
معامالت تا سطح حداکثر 65 درصد روبه رو شدند 
این در حالی است که بازارهای اول و سوم، کاهش 
حجم دادوستدها را در سالی که سپری شد تجربه 
کردند. همچنین ارزش معامالت در بازارهای پایه، 
ابزارهای نوین مالی و سوم افزایش یافت و سایر 
بازارها با کاهش این متغیر معامالتی روبه رو شدند. 

وضعیت صنایع �
سال 96 ارزش معامالت خرد بازار سهام در 
مجموع صنایع فرابورســی به رقم 279 هزار و 
511 میلیارد ریال رســید که از این میزان سه 
گروه فلزات اساســی، محصوالت شیمیایی و 
انبوه سازی بیشترین سهم از ارزش کل معامالت 
را بــه ترتیب به میــزان 16، 10 و 7 درصد در 

اختیار گرفتند. 
بازار ابزارهای نوین مالی �

در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ســال 
گذشــته تعداد دو هزار و 678 میلیون ورقه به 
ارزش 410 هزار و 162 میلیارد ریال دست به 
دست شد که مجموع معامالت سه ابزار صکوک، 
صندوق های سرمایه گذاری و اوراق تسهیالت 
مســکن بود. این ارقام در مقایسه با سال 95 از 

رشــد 47 درصدی حجم و 45 درصدی ارزش 
معامالت در این بازار حکایت دارد. 

پذیره نویسی های سال ۹۶ �
انجام  سال 96 مجموع پذیره نویسی های 
شده در فرابورس به رقم هزار و 260 میلیون 
ورقه به ارزش 131 هزار و 808 میلیارد ریال 
رسید که شامل پذیره نویسی سهام در دست 
انتشار دو شرکت سهامی عام در شرف تاسیس 

شامل گروه توسعه هنر ایران و گروه اقتصادی 
کرمان خودرو، 13 اوراق اعم از اوراق مرابحه، 
مشارکت، منفعت، اجاره و . . . و یک صندوق 
سرمایه گذاری جسورانه است. هشت شرکت 
مبین وان کیش، هتل پارسیان کوثر اصفهان، 
تولید و صادرات ریشــمک، لیزینگ ایران و 
شرق، آسیا ســیر ارس، شیر پگاه آذربایجان 
شــرقی، شیر و گوشــت زاگرس شهرکرد و 

گروه کارخانجات صنعتی تبرک شرکت هایی 
هســتند که به روش ثبت ســفارش بخشی 
از ســهام آنها در بــازار دوم فرابورس عرضه 
اولیه شــدند. همچنین در آخرین روز کاری 
فرابورس در ســال قبل، 10 درصد از سهام 
 SME ماداکتو استیل کرد در تابلو رشد بازار
عرضه اولیه شد و تنها گشایش نماد سال 96 
فرابورس نیز مربوط به شرکت سرمایه گذاری 
مس سرچشــمه بود که اواخر خردادماه رقم 
خورد. در مجموع فرابورس توانست رقم 306 
هــزار و 665 میلیارد ریــال تامین مالی را از 
چهار طریق عرضه اولیه، اسناد خزانه اسالمی، 
پذیره نویسی و افزایش سرمایه شرکت ها برای 
بنگاه های اقتصادی، دولت و سایر ذی نفعان به 
ارمغان آورد که نسبت به سال 95 از رشد 87 

درصدی این رقم حکایت داشت. 
تامین مالــی نوآوری از دریچه بازار  �

دارایی فکری
همچنین در حــوزه فعالیت های مربوط 
بــه تامین مالی نــوآوری کــه در فرابورس 
متمرکز شده اســت، لیست عرضه های بازار 
دارایی فکری فرابورس تا پایان ســال 96 به 
تعــداد 251 اختراع، طرح صنعتی و عالمت 
تجاری رســید و در این سال دو اختراع، یک 
طرح صنعتی و یک عالمت تجاری به ارزش 
مجمــوع 20 میلیارد و 350 میلیون ریال از 
طریق این بازار معامله شــد. در کنار رشد و 
توسعه بازارها و ابزارهای معامالتی فرابورس 
در سال 96، راه اندازی سامانه مذاکره ادغام و 
تملیک با هدف اطالع رسانی عمومی پیرامون 
شرکت هایی که در لیست واگذاری هستند و 
نیز افتتاح بازار ابزارهای مشــتقه و راه اندازی 
تابلوی اختیار معامله از دیگر عناوین عملکردی 
این رکن بازار سرمایه طی این سال به شمار 

می روند. 

 بررسی آمار معامالت سال 96؛

رشد متغیرهای فرابورس 

دیدگاه

عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس تقویت بازار 
سرمایه را تاکتیکی مناسب برای ارتقای شفافیت در اقتصاد 
عنــوان کرد. به گزارش خانه ملت، علی اســماعیلی درباره 
عملکرد بازار بورس کشور گفت:از عملکرد بازار بورس کشور 
رضایت ندارم چرا که ظرفیت این بازار در کشــور باال بوده و 
می تواند نقش موثرتری در ارتقای اقتصاد داشته باشد. عضو 
هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با 
تاکید بر نقش مهم شفافیت اقتصادی در توسعه اقتصاد کشور 
ادامه داد: اگر بازار سرمایه کشور توسعه یابد سطح شفافیت 

در اقتصاد کشور با افزایش روبه رو می شود، وزارتخانه هایی که 
در زیر مجموعه وزارتخانه شــان، دارای شرکت های دولتی 
هستند عالقه ای ندارند که وضعیت شرکت های زیرمجموعه 
شفاف شود بنابراین تمایلی ندارند شرکت های زیرمجموعه شان 
وارد بازار ســرمایه شود.   نماینده مردم نور و محمودآباد در 
مجلس دهم شورای اسالمی  افزود: تقویت بازار سرمایه و ورود 

شرکت های دولتی به این بازار به شفافیت در اقتصاد کشور 
کمک می کند بنابراین باید این سیاست مدنظر باشد، توقف 
طوالنی  مدت برخی نمادهای بورسی باید مورد رسیدگی قرار 
بگیرد. وی با اشاره به لزوم استفاده از استانداردهای حسابداری 
بین المللی در تهیه صورت های مالی شرکت ها، تصریح کرد: 
شرایط برای اتصال بورس کشور به بورس های جهانی فراهم 

نیست بنابراین بدیهی است ابتدا باید بازار بورس را تقویت کرد 
تا شرایط برای انجام این مهم فراهم شود. اسماعیلی تصریح 
کرد: ارتقای شفافیت در زمینه عملکرد شرکت های بورسی 
یکــی از الزمه های اتصال بورس ایران به بورس های جهانی 
است. عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی یادآور شد: در هرصورت باید اتکای اقتصاد کشور به 
بانک محور بودن کاهش یابد چرا که در شرایطی که کشور از 
اقتصاد باثباتی برخوردار باشد و به بحث بورس محور بودن نیز 

توجه شود امکان پیشرفت های بیشتر حاصل می شود. 

عضو هیات رییسه كمیسیون اقتصادی مجلس:

عملکرد بورس قابل قبول نیست

سال چهاردهم   سه شنبه 14 فروردین 1397    شماره  3881

سازمان جهاد كشاورزي استان گيالن در نظر دارد براساس مجوز شماره 200/96/43204 مورخ 1396/11/02 صادره 
از سوي وزارت متبوع نسبت به واگذاري خريد و هزينه هاي 31 قلم كاال و خدمات به شرح مندرج در اسناد مناقصه را با قيمت 
كارشناسي به مبلغ كل 3/905/377/666 )سه ميليارد و نهصد و پنج ميليون و سيصد و هفتاد و هفت هزار و ششصد و شصت 
و شش ريال( جهت مايحتاج ايستگاه پشتيباني و اصالح نژاد گاو بومي واقع در روستاي شولم حسينكوه شهرستان فومن در قبال 
بهره برداري از امكانات موجود در ايستگاه مذكور در چارچوب قوانين و مقررات جاري بين شركت هاي توليدي كشاورزي و 
دامپروري واجد شرايط و توانمند در زمينه پرورش و اصالح نژاد دام و آشنايي و تسلط كامل و داشتن تجربه كافي در امورات 
مربوطه و داراي صالحيت از سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي باشند را از طريق آگهي عمومي در دو نوبت 
واگذار نمايد، لذا از كليه اشخاص حقوقي محترم، شركت ها كه صالحيت و مجوز الزم را دارند دعوت به عمل مي آيد در 
صورت تمايل با مراجعه به سامانه پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir  و يا به آدرس رشت، 
بلوار امام خميني، ميدان فرهنگ، خيابان آتش نشان، سازمان جهاد كشاورزي استان گيالن، ساختمان شهيد گل آور، طبقه همكف، 
كميسيون معامالت )مزايده( و مناقصات سازمان مراجعه و از شرايط و مشخصات مناقصه مطلع شده و بر اساس تاريخ هاي 

اعالم شده جهت دريافت اسناد مناقصه و سپس ارائه قيمت پيشنهادي اقدام نمايند.
موضوع مناقصه: واگذاري خريد خدمات 31 قلم كاال و هزينه هاي جاري جهت مايحتاج ايستگاه پرورش و اصالح نژاد گاو بومي 
واقع در روستاي شولم حسينكوه شهرستان فومن به مدت حداكثر پنج/5 سال شمسي در قبال بهره برداري و استفاده از امكانات 

موجود در ايستگاه مذكور با كاربري فعلي آن.
زمان انتشار آگهي نوبت اول: روز سه شنبه مورخ 97/01/14

زمان انتشار آگهي نوبت دوم: روز چهارشنبه مورخ 97/01/15
زمان دریافت اسناد مناقصه: از روز چهارشنبه مورخ 97/01/15 لغايت روز شنبه مورخ 1397/01/18 به مدت چهار روز 

مي باشد.
زمان تحویل پاكت هاي پيشنهاد قيمت: از روز شنبه مورخ 97/01/18 لغايت روز چهارشنبه مورخ 97/01/29 به مدت 

ده روز اداري مي باشد.
آخرین مهلت تحویل پاكت هاي پيشنهاد قيمت: روز چهارشــنبه مورخ 97/01/29 حداكثر تا ساعت 14 بعدازظهر 

مي باشد.
زمان گشایش پاكت هاي پيشنهاد قيمت: روز پنجشنبه مورخ 97/01/30 از ساعت 9 صبح در مكان دفتر معاونت توسعه 

مديريت و منابع سازمان برگزار مي گردد.

سازمان جهاد كشاورزي استان گيالن

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي 
نوبت اولشماره 110/87052/ك/م وزارت جهاد كشاورزی

سازمان جهاد كشاورزي استان گيالن

نام دستگاه مناقصه گزار: شركت مخابرات ايران »مديريت منطقه گيالن«
آدرس دستگاه مناقصه گزار: گيالن- رشت- گلسار- ساختمان مركزی مديريت مخابرات منطقه 

گيالن- طبقه سوم- واحد قراردادها
شرایط كلی شركت كنندگان: از كليه شركت های واجد شرايط )داشتن تجربه و حسن سابقه، امكانات و تجهيزات فنی و مالی 

و پشتيبانی( دعوت به عمل می آيد با ارائه معرفی نامه معتبر جهت دريافت اسناد مناقصه به  آدرس مذكور مراجعه نمايند.
 BTS موضوع مناقصه: نگهداری و حراست از سايت های شبكه موبايل استان گيالن و عمليات ميدانی و بهينه سازی سايت های

موبايل سطح استان مطابق با شرح مقادير كار و دستورالعمل های اجرايی پيوست اسناد مناقصه
نوع تضمين شركت درمناقصه:

ضمانتنامه بانكی و يا چک تضمينی معتبر بانكی در وجه شركت مخابرات ايران با شناسه ملی 10103647290 و كد اقتصادی 
4111-1153-9153

به پيشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های كمتر از ميزان مقرر، چک شخصی و نظاير آن، ترتيب اثر داده 
نخواهد شد.

سپرده شركت در مناقصه: مبلغ 1/109/000/000 ريال
هزینه خرید اسناد مناقصه و شماره حساب: مبلغ 200/000 ريال به حساب سپهر 0102521606005 به نام مديريت 

مخابرات منطقه گيالن نزد بانک صادرات.
حد نصاب بازگشایی پاكات مناقصه: حداقل دو پاكت رسيده

آخرین تاریخ فروش اسناد مناقصه از تاریخ نشر آگهی: حداكثر تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 97/1/28 می باشد.
آخرین مهلت تحویل پاكات: تا ساعت 15/30 روز يكشنبه مورخ97/2/9 تحويل به دبيرخانه خواهد بود.

تاریخ و ساعت و مکان بازگشایی پاكات: روز دوشنبه مورخ 97/2/10 از ساعت 14 سالن كنفرانس واقع در طبقه پنجم 
ســاختمان مركزی مديريت مخابرات منطقه گيالن بازگشــايی خواهد شد كه پس از ارزيابی فنی، مالی، بازرگانی  و تعيين 
صالحيت شركت كنندگان توسط كميته فنی و بازرگانی، پاكت ج آنان در جلسه بعدی كميسيون مناقصات و معامالت بازگشايی 

می گردد.
زمان و برآورد اوليه هزینه پروژه:

اجرای پروژه به مدت يک سال شمسی از تاريخ ابالغ قرارداد و برآورد اوليه هزينه پروژه به مبلغ 27/711/700/000 ريال 
می باشد.

رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فنی و مهندسی كشور الزامی است.
توجه: 

الف( به پيشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايی كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقا 
ترتيب اثر داده نخواهد شد. ضمنا مديريت مخابرات منطقه گيالن در قبول يا رد هر يک يا تمام پيشنهادها مختار بوده و در 

صورت رد پيشنهاد داليل آن را به صورت مكتوب به پيشنهاددهنده اعالم خواهد كرد.
ضمنا حضور نماينده تام االختيار شركت با ارائه معرفی نامه معتبر در جلسه كميسيون مناقصه در روز بازگشايی پاكت بالمانع 

می باشد.
تلفن: 33132370-33132330-013 دورنويس: 33132325-013 )مديريت مخابرات منطقه گيالن(

HTTP://IETS.MPORG.IR و WWW.TCG.IR و WWW.TCI.IR :سايت اينترنتی

شركت مخابرات ايران )مديريت منطقه گيالن(

آگهی مناقصه دو مرحله ای شماره 97/1
نوبت اول

شركت مخابرات ایران
)سهامی عام(

مدیریت منطقه گيالن

تازه ترین آمار تفکیک شده درباره سهم 
کارگزاری های بورس در ســال 96 نشان 
می دهد که سه کارگزاری بانک های »رفاه، 
ملت و کشاورزی« در بین پنج کارگزاری 
برتر از نظر ارزش کل معامالت قرار دارند. 
به گزارش ایِبنا، تعداد پنج شرکت کارگزاری 

26/73 درصــد کل ارزش معامــالت را 
در ســال 1396 به خود اختصاص دادند 
که شــرکت های کارگزاری »صبا تامین 
بــا 9/43 درصد، کارگزاری مفید با 5/16 
درصد، کارگزاری بانــک رفاه کارگران با 
4/57 درصد، کارگزاری بانک ملت با 3/88 

درصد و بانک کشاورزی با 3/69 درصد«، 
در رتبه های اول تا پنجم این جدول قرار 
دارند که 27 درصد از کل معامالت را شامل 
می شود. از سوی  دیگر سایر جزییات این 
آمار نیز نشان می دهد ارزش کل خرید و 
فروش در ســال 96، بیش از 1286 هزار 

میلیارد ریال بوده اســت. افزون بر این، بر 
اساس بررســی های ایِبنا، ارزش خرید و 
فروش خرد و بلوک معادل 71 درصد کل 
معامالت بوده است. این گزارش می افزاید: 
ارزش خرید و فروش عمده 13 درصد از 
معامالت و ارزش کل سایر ابزارهای نوین 
مالی 16 درصد از کل معامالت را به خود 

اختصاص داده است. 

27 درصد معامالت بورس در اختیار 5 کارگزاری
آمار
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کاهش التهابات بازار تخم مرغ از خرداد
ایسنا- به دلیل شیوع بیماری آنفلوآنزای حاد پرندگان در کشور، همچنان 
قیمت تخم مرغ در بازار باالست و با واردات تامین می شود. این در حالی است که 
رییس سازمان دامپزشکی گفت: از خرداد ماه و با افزایش تولید تخم مرغ، قیمت 
این محصول در بازار کاهش یافته و حتی امکان صادرات آن فراهم می شود. علیرضا 
رفیعی پور اظهار کرد: ما در کشور به صورت ناخواسته گرفتار بیماری آنفلوآنزای حاد 
پرندگان شدیم و برای کنترل این بیماری و پیشگیری از آن تعداد زیادی از مرغ های 

تخمگذار از رده خارج شدند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به مسوولیت حاکمیت و وزارت جهاد کشاورزی و 
نظارتی که دامپزشکی بر عرضه این محصوالت می کند، سعی کردیم در ماه های 
گذشته با واردات، نیاز کشور را تامین و کنترل کنیم. رییس سازمان دامپزشکی ادامه 
داد: با جایگزین شدن مرغ های جدید تخمگذار به چرخه تولید تالش می کنیم از 
خردادماه شرایط عادی در تامین تخم مرغ ایجاد شود تا نرخ این محصول در بازار 
کاهش یابد.رفیعی پور افزود: از خردادماه نه تنها شرایط عادی را در کشور شاهد 

خواهیم بود بلکه امکان صادرات برای این محصول نیز فراهم می شود.
وی با اشاره به کنترل بیماری  آنفلوآنزای مرغی در ایران و تشدید نظارت ها در 
این زمینه گفت: با نظارتی که سازمان دامپزشکی در حوزه مرغ و تخم مرغ انجام 
می دهد هیچ عالئمی از این بیماری هم اکنون مشاهده نشده و وضعیت عادی را 

در کشور شاهد هستیم.

افزایش  صادرات ایران به چین
مهر- آمارها حاکی از آن است که صادرات ایران به چین پیشی گرفته است. در 
همین رابطه رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با اشاره به افزایش صادرات 
ایران به چین، گفت: ما باید کاالهای ایرانی را در چین مصرف کنیم. این در حالی 
است که امسال ۳۹ میلیارد تومان با این کشور مبادله داشتیم که ۵۲ درصد آن 
صادرات ما و ۴۸ درصد آن واردات از کشورمان بوده است. شعاری که مقام معظم 
رهبری برای امسال انتخاب فرمودند انتخاب بسیار مهمی است زیرا خرید کاالهای 

ایرانی یک نوع خودکفایی را برای جامعه ما رقم خواهد زد.
اسداهلل عسکراوالدی افزود: با برنامه ریزی دولت می توان این کار مهم را به خوبی 
انجام داد. از این رو امیدواریم در سالی که آغاز کرده ایم کمتر به کاالی بیگانه نیاز 
داشته باشیم. واحدهای کوچک تولیدی باید به کیفیت کاالیی که تولید خواهند 
کرد و تعادل قیمت   کاالها به گونه ای که با ترکیه و چین و ویتنام رقابت کند توجه 
داشته باشند.به گفته این فعال بخش خصوصی اگر در سه ماهه اول امسال این 
اقدامات را انجام دهیم مطمئنا به سمت خودکفایی حرکت خواهیم کرد. دولت هم 
باید تعرفه رسمی کاالهای وارداتی را افزایش دهد و هم با جلوگیری از قاچاق به 

عملی شدن شعار حمایت از مصرف کاالی ایرانی کمک کند. 

جهش صادرات لبنیات در 11 ماهه 96 
ایلنا- در سال گذشته عالوه بر تامین بازار مصرف داخلی، ۱۰ درصد از مجموع 
تولیدات لبنی کشور روی ریل صادرات قرار گرفت. در همین خصوص معاون وزیر 
جهاد کشاورزی با بیان اینکه در سال گذشته عالوه بر تامین بازار مصرف داخلی، 
۱۰درصد از مجموع تولیدات لبنی کشور صادر شد از هدفگذاری تولید بیش از 
۱۰.۵میلیون تن شیرخام در سال جاری خبر داد. حسن رکنی گفت: در ۱۱ ماهه 
سال گذشته بیش از ۸۵۰ هزار تن انواع و اقسام محصوالت لبنی به ۳۰ کشور 
جهان صادر شده است.وی با اشاره به نامگذاری سال ۹۷ با عنوان »حمایت از کاالی 
ایرانی« از سوی رهبر انقالب گفت: حمایت از تولیدات داخلی در حوزه های مختلف 
کشاورزی، صنعتی، معدنی و...  نتایج و برکات فراوانی برای کشور به همراه دارد. معاون 
وزیر جهاد کشاورزی در امور دام با بیان اینکه تامین امنیت غذایی یکی از وظایف 
مهم و راهبردی این وزارتخانه است، گفت: محصوالتی که در بخش کشاورزی تولید 

می شود از اهمیت ویژه ای در سبد غذایی مردم برخوردار است.
وی در ادامه تولید بیش از ۱۰/۵ میلیون تنی شیر خام را از برنامه های مهم وزارت 
جهاد کشاورزی در سال جاری عنوان کرد و گفت: سال گذشته ۱۰ میلیون و ۲۰۰ 
هزار تومان شیر خام در کشور تولید و در جهت تولید انواع و اقسام محصوالت لبنی 
به مصرف صنایع داخلی رسید. رکنی در ادامه بیان داشت: در حال حاضر فاصله 
قیمتی زیادی بین فضای تولید و مصرف شیرخام در کشور وجود دارد. از این رو 

می طلبد اصالحات ساختاری جدی تری در این حوزه صورت گیرد.

مانع تراشی آمریکا در مسیر تجارت با ایران 
ایرنا - واقعیت این است که دولت آمریکا به طور جدی در مسیر تجارت با ایران 
مانع تراشی می کند و توسعه تجارت کشور ما را با مشکل روبه رو کرده است. در 
همین خصوص  فرانتس گاسلزبرگر  رییس »اوبِربانک« اتریش با بیان اینکه تامین 
مالی پروژه های ایرانی همچنان با مشکالتی مواجه است، گفت: دولت آمریکا به طور 
جدی در مسیر تجارت با ایران مانع تراشی می کند. وی افزود: تحریم های ثانویه آمریکا 

نیازمند بررسی های دقیق تری است.
رییس اوبربانک تاکید کرد که تامین مالی پروژه های مربوط به ایران همچنان با 

موانعی مواجه است و باید برای تعیین تکلیف آنها، زمان بیشتری در انتظار ماند.
الزم به ذکر است اوبربانک یکی از نخستین  بانک های اروپایی است که پس از 
امضای برجام، با ایران توافقنامه همکاری امضا کرد. این در حالی است که واشنگتن 
از همان ماه های نخست، در مسیر اجرای این توافق مانع تراشی کرده و این وضعیت 
با روی کار آمدن دولت  دونالد ترامپ  تشدید شده است.همچنین وی ماه آینده برای 
ماندن یا نماندن در برجام تصمیم گیری می کند این در شرایطی است که تداوم 

پایبندی به این توافق را منوط به اعمال تغییراتی عمده در آن دانسته است.

افزایش صادرات با تقویت بسته بندى
باشگاه خبرنگاران- بسته بندی مناسب یکی از عواملی است که می تواند 
توسعه صادرات کاالهای ایرانی را در دستور کار قرار دهد اما همواره یکی از 
نارســایی ها در حوزه تولید داخلی، به بســته بندی ضعیف آنها باز می گردد؛ 
مقوله ای به ظاهر ســاده که عامل هدر رفت بسیاری از فرصت های اقتصادی 
و تنزل جایگاه کاالی ایرانی است. در همین خصوص حسین طائفی، یکی از 
فعاالن عرصه چاپ و بسته بندی با اشاره به نقش تعیین کننده بسته بندی و 
نوع چاپ، در عرضه و فروش کاال ها و محصوالت داخلی، اظهار کرد: در واقع 
می توان بسته بندی را شناسنامه محصول و کاال نامید و در صورت ایفای نقش 
موثر بسته بندی که حصول آن مستلزم حرفه ای بودن بسته بندی است، کاال به 
محصولی پویا و ارزنده در اذهان و مخاطبان تبدیل می شود و بالعکس در صورت 
بسته بندی نامناسب، کاال و محصول عرضه شده حتی در صورت برخورداری از 

کیفیت مناسب، آنچنان که باید مورد توجه قرار نمی گیرد.
وی افزود: حال آنکه با بســته بندی مناسب می توان کاالی عرضه شده را 
آنچنــان با ارزش افزوده فزاینده ای همراه کرد که بعضا ضریب آن ۵۰ تا ۶۰ 
درصد و حتی بیشتر نیز برآورد می شود.این فعال در حوزه چاپ و بسته بندی 
در خصــوص مصادیق و نمونه هایی از این میزان ارزش افزوده در بازار، گفت: 
محصــوالت متعددی در بازار کشــور های خارجی وجــود دارد که به دلیل 
بسته بندی مناسب با قیمت و ارزش افزوده خیره کننده ای به فروش می رسند 
که لوازم آرایشــی، عطر، ادوکلن، مصنوعات چرمی، ساعت و حتی برخی از 

محصوالت زراعی و باغی از نمونه های آن به شمار می رود.
طائفی تصریح کرد:کم نبوده مواردی از محصوالت زراعی و باغی که به دلیل 
عرضه فله ای آن از رقبا بازمانده و با وجود کیفیت بسیار باالی آن به قیمت پایین 
و ناچیزی عرضه و فروخته شده اند. وی افزود: زعفران ایرانی، نمونه بارزی از این 
محصوالت است که به کرات گزارشات متعددی از سوی رسانه ها در ارتباط با آن 
منتشر و منعکس شده و آنچنان که شواهد و قرائن نشان می دهد، اسپانیا و امارات 
متحده عربی زعفران را از کشور ایران خریداری می کند و با بسته بندی مناسب و 

حرفه ای با قیمت مضاعف و فراتر  به نام خود، آن را عرضه و صادر می کند.
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وعده  جدید دولت؛ 

اعالم نرخ هاى تضمینی تا هفته آینده
با وجود اینکه به گفته کارشناسان، تاخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی محصوالت 
کشاورزی باعث کاهش انگیزه کشاورزان برای تولید محصوالت مهمی همچون گندم 
می شود و خودکفایی این کاالی استراتژیک را تحت تاثیر قرار می دهد، هنوز نرخ 
خرید تضمینی اعالم نشده است. البته این در حالی است که خرید تضمینی گندم 
بر اساس قیمت سال قبل آغاز شده و این طور اعالم شده است که در صورت تغییر 

قیمت، مابه التفات آن به زارعان پرداخت می شود.
خرید تضمینی کاالی اساسی گندم، از ششم فروردین در استان سیستان و 
بلوچستان آغاز شد، اما با وجود گذشت بیش از شش ماه از آخرین مهلت شورای 
اقتصاد برای اعالم نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی، این نرخ اعالم نشده 
است. دولت موظف بود همزمان با آغاز سال زراعی جدید و در مهر ماه، نرخ خرید 
تضمینی محصوالت کشاورزی را اعالم می کند تا کشاورزان و زارعان بتوانند درباره 
نوع کشــت خود تصمیم گیری داشته باشند اما با توجه به اختالف نظری که 
میان وزارت جهاد کشاورزی و شورای اقتصاد بر سر قیمت تضمینی محصوالت 
کشاورزی )گندم( وجود داشت نرخ این محصوالت اعالم نشد. این در حالی است 
که وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد افزایش نرخ خرید تضمینی گندم را بر اساس 
نرخ تورم به شورای اقتصاد داده بود اما این شورا با توجه به یارانه ای که برای خرید 
تضمینی گندم باید بپردازد با این افزایش قیمت موافقت نکرده اســت. در سال 
زراعی گذشته نیز شورای اقتصاد بخشی از پول کشاورزان بابت خرید گندم را با 

فروش اوراق تامین کرد.
البته معاون وزیر جهاد کشاورزی در این ارتباط گفت: گندم با قیمت سال گذشته 
به صورت علی الحساب از کشاورزان خریداری و با ابالغ قیمت های خرید تضمینی 

سال زراعی جاری، مابه التفاوت آن به کشاورزان پرداخت می شود.
یزدان سیف اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی در شهریور سال قبل پیشنهاد 
قیمتی خود را برای تعیین قیمت خرید تضمینی گندم به شورای اقتصاد ارائه داد 
و بررسی ها صورت گرفت. اما با وجود بحث های کارشناسی زیاد به قیمت نهایی 
نرسید و ما کماکان منتظر ابالغ نرخ های خرید تضمینی توسط شورای اقتصاد 
هستیم. معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: البته با تخصیص بودجه و مشخص 
شدن اعتبارات یارانه ای دولت، سازمان برنامه و بودجه و شورای اقتصاد با سهولت 
بیشتری می توانند قیمت تضمینی را در سریع ترین زمان ممکن و حداکثر ظرف 
هفته آینده ابالغ کنند. وی تصریح کرد: پیش بینی می شود امسال ۱۰میلیون و 
۲۰۰هزارتن تا ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزارتن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان 

خریداری شود.
تمایل برخی گروه ها به واردات  �

با این حال که وعده های گوناگونی در مورد اعالم نرخ خرید تضمینی محصوالت 
کشاورزی داده می شود اما همچنان مشخص نیست که نرخ ها به چه صورت تعیین 
خواهد شد. بر همین اساس کشاورزان همچنان در معطلی و سردرگمی به سر 
می برند. در همین خصوص مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با اعالم اینکه 
نرخ خرید تضمینی گندم برخالف قانون اعالم نشده است و این موضوع انگیزه 
کشاورزان را کاهش می دهد، گفت: برخی گروه ها به جای تقویت تولید داخلی، به 

دنبال واردات گندم هستند. اسماعیل اسفندیاری پور با اشاره به اینکه خرید تضمینی 
گندم از چند روز پیش از کشاورزان آغاز شده است،  گفت:  در فروردین ماه معموال 
۱/۵ تا ۲ درصد گندم کل کشــور از سوی کشاورزان تحویل داده می شود و این 

میزان به مرور در اردیبهشت و خرداد افزایش پیدا می کند.
مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با انتقاد از اینکه نرخ خرید تضمینی 
گندم هنوز اعالم نشده است، گفت: با وجود اینکه قانون صراحت دارد، اما برخالف 
آن هنوز قیمت اعالم نشده و این موضوع به کاهش انگیزه کشاورزان منجر می شود. 
وی با اشاره به اینکه کشاورز باید دخل و خرج و هزینه های خود را با قیمت اعالم 
شده دولت بسنجد، گفت: طبق قانون، هر ساله باید حداقل به نرخ تورم، قیمت خرید 

تضمینی افزایش یابد و این موضوع از سوی مسووالن رعایت نمی شود.
اسفندیاری پور با اشاره به اینکه امنیت غذایی مردم که غالبا از نان استفاده 
می کنند، به گندم وابسته است، گفت: سهل انگاری و عدم توجه مسووالن به اعالم 
نرخ خرید تضمینی موجب کاهش انگیزه کشاورزان و نهایت افت تولید این محصول 
می شود؛ برخی گروه ها همواره به دنبال واردات گندم و آسیب رساندن به تولید و 

محصوالت داخلی هستند.
ابطال مجوز ورود ۷۰۰ هزار تن گندم �

گفتنی است سازمان بازرسی کل کشور با توجه به خودکفایی کشور در تولید 
گندم مجوز ورود موقت ۷۰۰ هزار تن گندم را باطل کرد. قاضی ســراج رییس 
سازمان بازرسی کل کشور در سال حمایت از کاالیی ایرانی در این ارتباط، اظهار 
کرد: باهمکاری دیوان عدالت اداری دستور موقت ورود ۷۰۰ هزار تن گندم به کشور 

لغو و از ورود آن به کشور جلوگیری شد.

خبر

گروه بازرگانی- اگرچه در اواخر سال گذشته 
افزایش قیمت کاالها و خدمات صنفی تا پایان 
فروردین ماه ســال ۹۷ ممنوع اعالم شده بود اما 
واقعیت این است که بازار کاالهای اساسی در ایام 
نوروز چندان هم مناسب نبود به طوری که مرغ 
به عنوان یکی از کاالهای مورد نیاز ســفره مردم 
با افزایش قیمت قابل توجهی روبه رو شد و یک 
روز مانده به تحویل ســال، قیمت آن در برخی 
مناطق تهران به آستانه کیلویی ۱۰ هزار تومان 
هم رسید. البته در اول فروردین گوشت تنظیم 
بازاری در فروشگاه  های زنجیره ای موجود بود در 
حالی که قیمت هر کیلو گوشت در قصابی های 
سطح شهر به کیلویی ۵۸ هزار تومان رسیده بود 
اما به گفته مصرف کنندگان گوشت و مرغ تنظیم 
بازاری به میزان الزم در فروشگاه ها وجود نداشت 
بــه طوری که در روز اول فروردین خبری از مرغ 
تنظیم بازاری در فروشگاه های زنجیره ای نبود. از 
سوی دیگر بررسی های میدانی حاکی از آن است 
که تخفیفات ۵۰درصدی شش قلم میوه که باید 
برای نوروز عملی می شد، محقق نشد و میوه های 
تنظیم بازاری نیز به میزان کافی در بازار موجود 
نبود. همچنین آخرین بررسی از بازار میوه و تره بار 
در آســتانه روز طبیعت نیز حاکی از آن بود که 
کاهو و برخی میوه ها با افزایش قیمت قابل توجهی 

روبه رو شدند.
مشکل خاصی وجود نداشت �

این شرایط در حالی رخ داد که که رییس اتاق 
اصناف ایران درباره وضعیت تنظیم بازار شب عید 
و ایام نوروز امسال گفت: امسال تنظیم بازار مناسبی 
صورت گرفت و تنها گوشت مرغ با افزایش قیمت 
مواجه شده بود که مجددا ارزان شد. علی فاضلی 
اظهار کرد: امسال در ایام و هفته های قبل از عید و 
ایام نوروز، وضعیت بازار انواع محصوالت و کاالهای 
مختلف مناسب بود و مشکل خاصی وجود نداشت 
و این نشان می دهد که تنظیم بازار نوروزی به خوبی 

صورت گرفته بود.
فاضلی گفت: بازار امسال در شب عید و ایام 
نوروز با کمترین مشکل مواجه شد و نوسان قیمت 
چندانی نداشتیم که در این زمینه می توانیم به 
بازار میوه و تره بار اشاره کنیم که نوسانات تخلفات 
چندانی را در آن شــاهد نبودیم. از این پس نیز 
نظارت ها و بازرسی ها در بازار سراسر کشور ادامه 
دارد و اجازه نمی دهیم تعادل در بازار به زیان مردم 

یا تولید  کنندگان به هم بخورد.
همچنین رییس انجمن پرورش دهندگان مرغ 
گوشــتی نیز در مورد این بازار گفت: با توجه به 
تعطیالت نوروز و کاهش تقاضا، نرخ مرغ از ثبات 
نســبی در بازار برخوردار است. به گفته محمد 
یوسفی، با توجه به تعطیالت و کاهش تقاضا، نرخ 
مرغ از ثبات نسبی در بازار برخوردار بوده به گونه ای 
که هیچ گونه التهابی ندارد. یوسفی همچنین گفت: 
با توجه به افزایش قیمت نهاده های تولید پیش بینی 
می شود که قیمت مرغ دستخوش برخی تغییر و 
تحوالت در بــازار قرار گیرد در حالی که تا پایان 
تعطیالت هیچ گونــه افزایش قیمتی نخواهیم 

داشت.
مهم ترین تخلف گرانفروشی �

اما مردم معتقدند که در سال جاری اگرچه اوضاع 
نسبت به سال های گذشته بهتر بوده اما همچنان 
شاهد افزایش قیمت قابل توجه در بازار بوده اند. بر 
همین اساس مدیر کل تعزیرات حکومتی استان 
تهــران گفت: افزایش قیمت مــرغ در نوروز ۹۷ 

مهم ترین تخلف گرانفروشی بوده است.
محمدعلی اسفنانی اظهار کرد: در آخرین روز 
سال گذشته براساس اتفاق برنامه ریزی شده برخی 
از کشتارگاه ها نسبت به انجام وظیفه خود برای 
کشتار به صورت کشیک، کوتاهی و برخی افراد 
نیز اقدام به تعیین قیمت مرغ کرده بودند که شاهد 

افزایش قیمت حتی در کشتارگاه ها بودیم.
وی ادامه داد: در پی بروز مشــکل گرانی مرغ 
سازمان تعزیرات با هماهنگی سازمان امور دام وارد 
عمل شد و مرغ به مقدار کافی در سطح تهران و 
برخی شهر های دیگر که این موضوع اتفاق افتاده 

بود توزیع شد.
اســفنانی افزود: با اقدام به موقع قیمت مرغ 
فروکش کرد به طوری که شاهد افت ۵۰۰ تومانی 
قیمت مرغ تا روز های گذشته بودیم، در حال حاضر 
نیز مرغ به وفور در بازار موجود است و امیدواریم تا 
پایان تعطیالت نوروز این موضوع مدیریت شود تا 

مردم با مشکلی مواجه نشوند.
اسفنانی همچنین در مورد بازار تخم مرغ گفت: 
با وجود تاکیدات فراوان، واردات مناسب تخم مرغ و 
توزیع آن در بازار، برخی از فروشگاه ها هنوز تخم مرغ 

را با قیمت باالتر از حد مصوب به فروش می رسانند 
که تخلف گرانفروشی است و بهتر است مردم از 
مراکزی که تخم مرغ را به صورت تعدیل بازاری 

عرضه می کنند تهیه کنند.
همچنین یاسر رایگانی سخنگوی طرح نظارت 
نوروزی سازمان تعزیرات حکومتی نیز چندی پیش 
گفت: از ابتدای آغاز طرح نوروزی تعزیرات، طی ۲۰ 
روز نخست اجرای طرح بالغ بر ۲ هزار پرونده در 
حوزه بهداشت و سالمت تشکیل شده است. به 
گفته وی، بیشترین تعداد پرونده ها به ترتیب مربوط 
به اســتان های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، 

گلستان و اردبیل بوده است.
اعمال نشدن تخفیفات  �

از سوی دیگر بررسی های میدانی نشان می دهد 
که تخفیفات ۵۰درصدی ۶ قلم میوه که باید برای 
نوروز عملی می شد، محقق نشده است. این در حالی 
است که در آخرین روزهای اسفندماه، عبدالحسین 
رحیمی مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار در 
نشست خبری با خبرنگاران گفت: تعداد بازارها به 
عدد ۲۵۰ رسیده است، چند بازار در روزهای آتی 
به بهره برداری می رســد و امسال ۲۳ بازار در ۲۳ 
نقطه تهران ساخته شده و ما اهداف برنامه را تمام 
کردیم. وی یکی از اقدامات مهم را که برای نخستین 
بار در میادین میوه و تره بار اتفاق می افتد جشنواره 
تخفیفات نوروز ۹۷ سازمان میادین خواند و گفت: 
این جشنواره تا ۵ فروردین ادامه دارد. وی گفت: 
ما یک تفاوت قیمتی را با کاالهای خرده فروش در 
سطح شهر داریم به عنوان مثال در زمینه سیب 

قرمز، سیب زرد و پرتقال اختالف قیمت ما با بازار 
۴۷ تا ۵۰ درصد اســت در مورد گوجه ۴۰ و در 
مورد ســیب زمینی ۲۸ درصد است. در واقع به 
طور میانگین ما ۳۹ درصد نسبت به بازار ارزان تر 

محصوالت را ارائه می دهیم.
رحیمی با بیان اینکه این مزیت ماست که بعد از 
دستچین باز هم قیمت ها تا این میزان پایین است، 
گفت: ما برای شب عید شش قلم کاال شامل سیب 
قرمز، سیب زرد، پرتقال تامسون، سیب زمینی، 
پیاز و گوجه فرنگی را در جشنواره تخفیفات قرار 
دادیم و ۲۰ درصد تخفیف ویژه دوباره برای آنها 

قائل شدیم.
مدیرعامل ســازمان مدیریت میادین میوه و 
تره بار گفت: این تخفیفات که بر اســاس تدابیر 
شــهرداری تهران محقق شده با صرف هزینه از 
طرف ســازمان همراه اســت و ما یک ماه اجاره 
غرفه ها را کاهش می دهیم و این را عیدی سازمان 

به مردم می دانیم.
این در حالی است که به گفته یکی از شهروندان 
تهرانی، طرح تخفیف که از آن به عنوان عیدی 
شهرداری به شهروندان نام برده شده بود، صحت 
ندارد. کافی اســت مقایسه ای بین قیمت ها در 
بازارهای میوه و تره بار و دیگر مراکز صورت  گیرد تا 
مشخص شود این طرح تخفیف که از آن به عنوان 
عیدی شهرداری به شهروندان نام برده شده صحت 
ندارد. از این رو به نظر می رسد که یا طرح نوروزی 
تخفیفات ۵۰ درصدی اجرایی نشده است یا اینکه 
دالالن به واسطه عدم نظارت دقیق مانع از تحقق 

این وعده مدیریت شهری شده اند.
گرانی بی سابقه کاهو و میوه �

در ایــن میان نگاهی به بازار میوه و تره بار در 
آستانه روز طبیعت نیز حاکی از گرانی بی سابقه 
کاهو و میوه بود به طوری که بسیاری از مردم برای 
خرید برخی اقالم با سرگردانی روبه رو شدند که به 

خصوص این موضوع در بازار میوه مشهود بود.
آخرین بررسی از بازار میوه حاکی از آن است 
که نرخ هر کیلو کیوی چهار تا چهار هزار و ۵۰۰، 
سیب دو تا شش هزار، پرتقال سه هزار و ۵۰۰ تا 
۶هزار، لیموشیرین ۳هزار، موز شش هزار و ۵۰۰، 
خیــار ۳ تا ۳هزار و ۵۰۰، هندوانه هزار و ۵۰۰ تا 
دو هزار، چغاله بادام ۳۰ تا ۴۰هزار و کاهو ۴ تا ۵ 

هزار تومان است.
بر همین اساس علی فتعلی نایب رییس اتحادیه 
بارفروشان تهران معتقد است همچنان بر بازار میوه 
و تره بار، رکود حاکم است. به گفته وی، با توجه به 
فراوانی عرضه و کاهش تقاضا رکود سنگینی بر 

بازار حاکم است.
وی نرخ هر کیلو پرتقال رسمی هزار تا هزار و 
۵۰۰ تومان اعالم کرد و افزود: نرخ هر کیلو پرتقال 
جنــوب ۲هزار و ۵۰۰ تا ۳هــزار و ۵۰۰، پرتقال 
تامسون شمال هزار و ۵۰۰ تا هزار و ۶۰۰، پرتقال 
خونی شمال ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۳هزار و ۵۰۰ و توت 

فرنگی ۵ تا ۱۵هزار تومان است.
وی با اشاره به نرخ سایر میوه ها در بازار، بیان 
کرد: هم اکنون هر کیلو سیب لبنانی زرد با نرخ هزار 
و ۲۰۰ تا دو هزار و ۵۰۰، سیب لبنانی قرمز هزار 
تا دو هزار و ۵۰۰، کیوی دو تا ســه هزار و ۵۰۰، 
موز پنج هزار و ۵۰۰ تا شش هزار، نارنگی بندری 
شش تا ۹ هزار، نارنگی تخم پاکستانی سه هزار و 
۵۰۰ تا چهار هزار و ۵۰۰ و هندوانه ۸۰۰ تا هزار و 

۶۰۰ تومان در میدان عرضه می شود.
فتعلی نرخ هر کیلو خیار گلخانه هزار و ۷۰۰ تا 
۲ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار اعالم کرد و گفت: نرخ 
هر کیلو خیار رسمی ۸۰۰ تا هزار و ۵۰۰، بادمجان 
دلمه ای هزار و۵۰۰ تا ۲هزار، بادمجان گلخانه ۲ تا ۲ 
هزار و ۵۰۰، پیاز زرد ۷۰۰ تا هزار، پیاز قرمز ۲ تا 
۲هزار و ۵۰۰، فلفل دلمه رنگی ۲هزار و ۵۰۰ تا ۴ 
هزار و ۵۰۰، فلفل دلمه سبز هزار تا ۲هزار و ۵۰۰، 
کاهو هزار و ۵۰۰ تا ۲هزار، گوجه فرنگی گلخانه ۲ 
تا ۲ هزار و ۵۰۰ و گوجه فرنگی نو ۸۰۰ تا هزار و 

۳۰۰ تومان است.
به طور کلی اگرچه توزیع میوه و گوشت و مرغ 
تنظیم بازاری در نوروز سال ۹۷ وضعیت بهتری 
نسبت به سال گذشته داشت و شاهد کمبود و 
گرانی میوه هایی همچون پرتقال در اوایل سال جاری 
نبودیم اما واقعیت این است که همچنان تنظیم 
بازار کاالهای اساسی به درستی انجام نمی شود و 
بازار با نواقص و مشکالت زیادی روبه رو است که 
منجر به ایجاد مشکل برای مردم می شود. از این 
رو این انتظار وجود دارد که با تالش و هماهنگی 
مســووالن در دولت دوازدهم، شاهد آرامش بازار 
در طول ســال جاری و همچنین ایام نوروز سال 

آینده باشیم.

بررسی تغییرات قیمت کاالهاى اساسی در تعطیالت نوروزى؛ 

سراب ارزانی

گزارش 2 

با وجود اینکه کارشناسان همواره بر ایجاد تنوع صادراتی 
برای توسعه تجارت کشور تاکید دارند اما باید به این نکته توجه 
داشت که حفظ بازارهای صادراتی قدیمی همچون عراق نیز از 
اهمیت قابل توجهی برخوردار است. عراق از جمله کشورهای 
همسایه ایران به شمار می رود که در سال های گذشته از آن 
به عنوان دومین بازار صادراتی ایران یاد شده و در حال حاضر 
نیز تراز تجاری ایران و عراق به نفع ایران است اما واقعیت این 
است که اگرچه از یک طرف ۹۵ درصد مایحتاج این کشور از 
طریق واردات تامین می شود بنابراین بازار بسیار خوبی برای 
تجار به حساب می آید اما از طرفی دیگر، به دلیل عدم ثبات 
قوانین در این کشــور تجارت با عراق بسیار مشکل است. از 
همین رو ما در ســال گذشته بازار صادراتی چند قلم کاالی 
پرمصرف به عراق را از دســت دادیم. به عنوان مثال در این 
سال صادرات سیمان به عراق متوقف بود، همچنین به علت 
مشکالت قرنطینه ای، صادرات سیب درختی به عراق انجام نشد 
و صادرات لبنیات هم به این کشور به مشکل خورد. بر همین 
اساس دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق معتقد است که ما 
از تمام پتانسیل  صادرات به عراق استفاده نکرده ایم. از این رو 
برای تداوم صادرات به عراق باید یک برنامه تجارت ۱۰ ساله 
تدوین کرد تا تجار و دولت برای آینده بازار عراق آماده شوند. 
این در حالی است که در شرایط فعلی برخی کشورها مانند 
عربستان و ترکیه نیز درحال تالش برای افزایش سهم خود از 
بازار عراق بوده و حتی برای افزایش این سهم برنامه ریزی های 

متعددی را در دستور کار قرار داده اند.
حمید حســینی در مورد روند صادرات ایران به عراق در 

ســال ۱۳۹۶ گفت: وضعیت صادرات سال گذشته به عراق 
مطلوب بود و با وجود اینکه صادرات ما در ســال ۱۳۹۶ به 
اغلب کشورهای همسایه مثل روسیه، عمان، پاکستان و امارات 
کاهش پیدا کرد، ولی صادرات ایران به عراق کاهش نیافت و 
صادرات ایران به عراق در سال گذشته تقریبا معادل صادرات 
در سال ۱۳۹۵ بود. دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق با اشاره 
به اینکه در سال ۱۳۹۶ بازار صادراتی چند قلم کاالی پرمصرف 
به عراق را از دست دادیم، افزود: در این سال صادرات سیمان 
به عراق متوقف بود، همچنین به علت مشکالت قرنطینه ای 
صادرات سیب درختی به عراق انجام نشد و صادرات لبنیات 

هم به این کشور به مشکل خورد. 
وی بیان داشت: با وجود این اتفاقات صادرات به عراق در 
۱۱ ماهه ســال ۱۳۹۶ حدود ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر 
بود و خوشبختانه در این سال صادرات گاز به مجموع کاالهای 
صادراتی به این کشــور اضافه شد و با توجه به صادرات گاز، 
برق و حتی گردشــگری می توان گفت حجم صادرات ما به 
این کشور رقمی بیش از ۱۰ میلیارد دالر است که این رقم 
معادل صادرات ایران به چهار قاره جهان از جمله آفریقا، اروپا، 

آمریکا و اقیانوسیه است.
حسینی اظهار داشت: عمده صادرات ایران به کشورهایی 
مانند چین، هند و کره جنوبی فرآورده های نفتی، پتروشیمی، 
ماده معدنی و مواد خام است که ارزش افزوده چندانی ندارد، 

اما صادرات به عراق عمدتا کاالهای کشــاورزی و صنعتی با 
ارزش افزوده باالست.وی با اشاره به تراز تجاری مثبت ایران با 
عراق، گفت: اگر ایران ساالنه هفت میلیارد دالر به چین کاال 
صادر کند، در مقابل چین به ایران ۱۰ میلیارد دالر صادرات 
دارد و اگر صادرات ما به امارات ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دالر 
است، آنها هم حدود ۸ میلیارد دالر به ایران صادرات دارند، 
اما صادرات عراق به ایران حدود ۵۰ میلیون دالر است و تراز 
تجاری مثبت با این کشور روی بهبود تراز تجاری کشور تاثیر 

گذاشته است.
مشکل بی ثباتی قوانین عراق برای تجار  �

دبیرکل اتاق مشــترک ایران و عراق با بیان اینکه اگرچه 
اوج گیری داعش در سال ۱۳۹۶ در کشور عراق باعث کاهش 
مبادالت تجاری کشورهای مختلف با عراق شد، اما ما سهم 
خودمان را در این بازار از دســت ندادیم. حسینی با اشاره به 
اتفاقات سیاسی کردستان عراق که منجر به بسته شدن برخی 
مرزهای ایران با این منطقه شد ، گفت: اگر این اتفاقات نبود، 

قطعا صادرات به این کشور رونق بیشتری داشت.
وی افزود: متوســط ارزش هر تن کاالی صادراتی ایران 
به کشــورهای مختلف ۳۵۰ دالر است، اما متوسط یک تن 
کاالی صادراتی ایران به عراق حدود ۵۵۰ دالر است. دبیرکل 
اتاق مشترک ایران و عراق با اشاره به اینکه عراق یک کشور 
قانونمند و با ثبات نیست گفت: همین موضوع و عدم ثبات در 

تعرفه ها و مسایل و اختالفات داخلی بعضا مشکالتی را برای 
تجار به وجود می آورد. 

وی با اشاره به اینکه بیش از یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون 
دالر پروژه مهندسی نیمه تمام در عراق داریم، گفت: دولت 
عراق به علت نداشــتن منابع مالی نتوانسته این پروژه ها را 
فعال کند و در سالی که گذشت نتوانستیم در پروژه های فنی 

و مهندسی فعال باشیم.
حســینی با بیان اینکه میزان صادرات ایران به عراق در 
چهار سال گذشته تقریبا رقم ثابتی بوده است، گفت: برای 
حفظ و گســترش سطح روابط با عراق باید شیوه حضور در 

این کشور را تغییر دهیم.
افتتاح فروشگاه های کاالهای ایرانی در بغداد  �

وی همچنین با بیان اینکه در صدد افتتاح فروشگاه های 
زنجیــره ای در بغداد و بصره هســتیم، گفت: ایجاد چنین 
فروشگاه هایی باعث معرفی کاالهای ایرانی به مصرف کنندگان 
می شود. دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق بیان داشت: اگرچه 
کاالهای برندهای معروف ایرانی در بازار عراق عرضه می شود، 
اما به دلیل مشکالت تجارت با این کشور خود صاحبان برندها 

در این بازار حضور نیافته اند.
حسینی در مورد ظرفیت صادرات به عراق اظهار داشت: 
حتما ظرفیت بیشــتری برای صادرات به این کشور وجود 
دارد. وی افزود: ما نه تنها برای کاالهای تولیدی خودمان در 
عراق بازار خوبی ایجاد نکرده ایم، بلکه مانند برخی از کشورها 
که کاالهای سایر کشورها را خریداری و به این کشور صادر 

می کنند هم عمل نکرده ایم.

تاکید دبیر اتاق مشترک ایران و عراق بر ضرورت تدوین برنامه تجارت 10 ساله ؛

تداوم صادرات

سال چهاردهم   سه شنبه 14 فروردین 1397    شماره  3881
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 مجتمع هاي پتروشيمي به دنبال
 توانايي هاي صنعتگران داخلي

مدير طرح هاي شركت ملي صنايع پتروشيمي با تاكيد بر حمايت از 
سازندگان داخلي گفت: سازندگان داخلي تجهيزات و قطعه هاي مورد نياز 
صنعت پتروشيمي كشورمان با بهره گيري از دانش روز جهان مي توانند 

بيش از گذشته در مسير توسعه اين صنعت نقش آفريني كنند . 
علي محمد بساق زاده با تاكيد بر حمايت از سازندگان توانمند ايراني در 
مسير توسعه صنعت پتروشيمي ايران اظهار كرد: امروز با توجه به تدابير 
اتخاذ شده، اين صنعت در حال ورود به مرحله اي جديد از روند توسعه 
خود اســت و در راه تحقق اين هدف سازندگان تجهيزات و قطعه هاي 
مورد نياز در صنعت پتروشــيمي كشورمان با بهره گيري از دانش روز 

جهان مي توانند بيش از گذشته نقش آفريني كنند . 
وي افزود: خوشبختانه استفاده از قطعه ها و تجهيزات توليد داخل در 
طرح هاي در حال ساخت پتروشيمي در مناطق مختلف كشور افزايش 
يافته است و بيشتر طرح ها و مجتمع هاي پتروشيمي كشورمان به دنبال 

استفاده از توانايي هاي صنعتگران داخلي هستند . 
مديــر طرح هاي شــركت ملي صنايع پتروشــيمي ادامــه داد: با 
توانمندسازي بخش خصوصي مي توان به برنامه هاي پيش بيني شده در 
صنعت پتروشيمي دست يافت و انتقال دانش فني، بومي سازي فناوري، 
ساخت داخل تجهيزات و مواد، مورد حمايت كامل وزارت نفت و شركت 

ملي صنايع پتروشيمي است . 
عضو هيات مديره شــركت ملي پتروشيمي با اشاره به اين كه انتقال 
دانش فني و بهره گيري از فناوري هاي نوين بايد از ســوي ســازندگان 
ايراني مورد توجه قرار گيرد، گفت: سازندگان تجهيزات در بخش هاي 
مختلف صنعت نفت در ســال هاي اخير به رشــد قابل توجهي دست 
يافته و توانسته اند در توليد بسياري از كاالها موفق عمل كنند و انتظار 
مي رود با همكاري شــركت هاي معتبر بين المللي سطح كمي و كيفي 

توليد خود را افزايش دهند . 
بساق زاده برتالش و فعاليت هاي شركت ها و كميته هاي خودكفايي در 
استفاده حداكثري از توانمندي سازندگان برتر و موفق داخلي براي رفع 
نيازهاي مجتمع ها و طرح هاي پتروشيمي تاكيد و تصريح كرد: با توجه 
به تجربه ارزنده شــركت ها و كميته هاي خودكفايي در سال هاي اخير 
در حوزه ساخت و تامين اقالم و تجهيزات مورد نياز صنايع پتروشيمي، 
اميدواريم اين تجربيات به ساير صنايع كشور نيز منتقل شود تا با همكاري 

بيشتر بتوانيم در مسير توسعه با شتاب بيشتري حركت كنيم . 
مدير طرح هاي شركت ملي صنايع پتروشيمي اظهار كرد: شركت هاي 
خارجــي عالقه مند به حضور در كشــورمان و همكاري در بخش هاي 
مختلف صنعت پتروشــيمي هستند و به اين منظور، اميد است بتوان 
با انتقال دانش و فناوري هاي روز جهان، صنعت پتروشــيمي ايران را 
كه امروز از اركان اقتصاد كشــور است در باالترين سطح كمي و كيفي 

توسعه داد . 

 تفاهم ايران و ايتاليا براي توليد برق
 از گازهاي همراه

شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب، شركت نفت و گاز پارس، شركت 
نفت مناطق مركزي و شركت بهينه سازي مصرف سوخت از ايران با شركت 
آنسالدو ايتاليا با هدف جمع آوري گازهاي ارسالي به مشعل )Flare( در فاز 
۱۲ ميدان گازي پارس جنوبي براي توليد برق و نوسازي تجهيزات نفت و 

گاز تفاهمنامه همكاري امضا كردند . 
به گزارش ايسنا، يكي از وظايف شركت ملي نفت ايران در كنار پروژه هاي 
مبتني بر بومي سازي و فرآيندهاي اكتشاف و توليد نفت و گاز، تحقق اهداف 
زيست محيطي است . در اين راستا براي نخستين بار طرح جمع آوري روزانه 
نزديك به هشت ميليون مترمكعب گازهاي همراه در ميادين نفتي به انجام 
رسيد و امسال تعدادي از شركت هاي زيرمجموعه شركت ملي نفت ايران 
با هدف جمع آوري گازهاي ارســالي به مشعل )Flare( براي توليد برق و 
نوسازي تجهيزات نفت و گاز با شركت آنسالدو ايتاليا تفاهمنامه همكاري 

امضا كردند . 
طبق اطالعات رسيده از وزارت نفت، تفاهمنامه همكاري ميان شركت 
آنســالدو ايتاليا و شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب، شركت نفت و گاز 
پارس، شركت نفت مناطق مركزي و شركت بهينه سازي مصرف سوخت، 
با هدف جمع آوري گازهاي ارســالي به مشعل )Flare( در فاز ۱۲ ميدان 
گازي پارس جنوبي براي توليد برق و نوسازي تجهيزات نفت و گاز است . 

در همين زمينه قرارداد پروژه بازيافت و مصرف گاز مشعل پااليشگاه دوم 
پارس جنوبي )فازهاي ۲ و ۳(، بين شركت ملي نفت ايران و كنسرسيومي 
متشــكل از شركت SOFREGAZ فرانسه و شركت صنعت سازه ثمين 
به امضا رسيد كه هم از نظر رفع آالينده هايي كه با سالمت مردم منطقه و 
كاركنان شاغل صنعت نفت ارتباط دارد و هم از لحاظ تكاليف جهاني ايران 
در زمينه محيط زيست و كاهش آالينده هاي زيست محيطي داراي اهميت 
اســت كه هم هزينه اجراي پروژه بازيافت و مصرف گاز مشعل پااليشگاه 
دوم پارس جنوبــي بيش از ۴۰ ميليون يورو و براي توســعه ميدان گازي 
پارس جنوبي ۹۰ ميليارد دالر پيش بيني شده كه تاكنون ۷۰ ميليارد دالر 
پروژه در پارس جنوبي به اجرا درآمده و ۲۰ ميليارد دالر باقي مانده است . 
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پول نفت تنها براي اداره اقتصاد كافي نيست
سعيد ســاويز*- با يك حساب سر انگشتي مشخص 
مي شود بودجه اي كه براي نفت در نظر گرفته شده حتي كفاف 
حفظ شرايط توليد موجود را هم نمي دهد . از سويي نگاه به نفت 
مانند گوشت قرباني است و بارها از صاحب منصبان نفتي شنيده 
شده كه در جلسات بزرگان تصميم گير دولت معموال رقابتي 
تنگاتنگ بين مسووالن براي دريافت مجوز از رييس جمهور در جريان است 
كه براي مثال به نفت بگوييد چند ده ميلياردي از بودجه و پولش را براي فالن 
كار اختصاص دهد . اما در اين ميان روز به روز دريافتي و خدمات ارائه شده به 
نفتي ها آب مي روند انگار نه انگار كه نفت و گاز با كهنه ترين ابزاري كه باقي مانده  
كنسرسيوم هفت خواهران نفتي است در حال توليد است و تازه در بازارهاي 
بين المللي درگير يك رقابت سخت هستيم كه اگر ايثار نفتي ها نباشد منطقا 

نبايد تا به امروز تداوم و حفظ توليد جاري ميسر و ممكن مي شد . 
بسته شدن فروشگاه هاي نفت، كاهش چشمگير خدمات درماني، كاهش 
پاداش بازنشستگي كه منبع آن نه جيب دولت بلكه صندوق بازنشستگي خود 
نفتي هاست، عدم رضايت شغلي كه روز به روز در نفت بيشتر مي شود و شايد 
گزاف نباشد كه بگوييم در حال حاضر در اوج است . اما جالب است در شرايط 
موجود كه وزارت نفت به شدت شعار حفظ و حتي افزايش توليد مي دهد و شايد 
در اين راه يكي از اصلي ترين موانع و شايد هم پاشنه آشيلش همين نارضايتي از 
وضعيت كار، حقوق و دستمزد است شنيده مي شود كه در اقدامي جالب دكتر 
نوبخت دســتور به حذف ارزشيابي ريالي نفتي ها داده است ؛ اقدامي كه حتي 
دولت نهم و دهم كه قهرمان كارهاي انتحاري بود جرات نكرد از حد حرف در 
اين رابطه فراتر رود . اگر شايعه مذكور درست باشد شايد مجلس و دولت محترم 
مي پندارند كارشناسان شاغل در نفت در اختالس هايي كه گاه و بيگاه در نفت 
رخ مي دهد دستي داشته اند . يا شايد هم گمان مي كنند نفت و گاز خود به خود 

توليد مي شوند و پرسنل شاغل نفتي در يك محيط پاك و ايمن و ساختماني 
شيك چون سازمان برنامه و بودجه همواره به استراحت مشغولند . 

اينكه جناب آقاي دكتر نوبخت و دولت محترم، اراده بر انجام اين مهم كه 
حتي دولت هاي پيشين جرات نكردند از حد زدن حرف آن فراتر روند بنمايند 
نشان از جسارتي عظيم دارد اما بد نيست با به كارگيري مشاوريني مجرب تر 
اندكي در عواقب آن نيز تامل كنند . نفت شاهرگ حياتي اقتصاد ايران است و 
حذف ارزشيابي ريالي نفت به منزله شليك تير خالص به جسد بي جان انگيزه 
در وزارت نفت است؛ وضعيت بخش خصوصي نيز كه با توجه به عدم پرداخت ها 
مشخص است. اگر بخواهيم صريح تر باشيم بايد بگوييم بخش خصوصي در 
نفت كامال ورشكسته است . نفت مانند رودخانه اي است كه بخش هاي مختلف 
اقتصاد ايران همچون ماهي در آن شناورند؛ اگر رودخانه بخشكد يقينا ماهي ها 

نيز خواهند مرد . 
* كارشناس حوزه انرژي 

خبر

گروه انرژی- با وجود گام هاي آهسته وزير 
نيرو در سال ۱۳۹۶ به نظر مي رسد امسال، سال 
تحرك صنعت آب و برق باشد و اميد مي رود با 
اجراي درست برنامه ها بتوان چالش هاي پيش 

روي اين دو صنعت حياتي را كنار گذاشت . 
طبق وعده هاي وزير نيرو قرار شــده امسال 
۳۰۰۰ مگاوات نيروگاه جديد وارد مدار شــود 
و شــاهد افتتاح ۴۰ طرح بزرگ آب و فاضالب 
باشيم . عالوه بر اين نيز تا پايان امسال ۱۳ سد 

جديد وارد مدار بهره برداري خواهد شد . 
هم اكنون ۵۰۰ مگاوات نيروگاه تجديدپذير 
در كشور وجود دارد كه طبق برنامه ريزي صورت 
گرفتــه اين عدد تا پايان ســال ۱۳۹۷ به هزار 
مگاوات و تا پايان سال ۱۳۹۸ به ۴۰۰۰ مگاوات 
مي رسد. همچنين طبق برآوردهاي صورت گرفته 
مي بايست در سال ۱۳۹۷ معادل ۳۰۰۰ مگاوات 
نيروگاه حرارتي و تجديدپذير وارد مدار شود كه 
طبق گفته هاي رضا اردكانيان وزير نيرو پيش از 
نيمه تيرماه ۱۵۰۰ مگاوات از اين نيروگاه هاي 

جديد وارد مدار خواهد شد . 
همچنيــن در بخش آب و فاضالب نيز قرار 
شده با فرارســيدن چهلمين سالگرد پيروزي 
انقالب اسالمي، ۴۰ طرح بزرگ آبفا در كشور 
به بهره برداري برسد كه از بين اين طرح ها ۲۶ 
تصفيه خانه فاضالب با ظرفيت روزانه ۴۸۳ هزار 
مترمكعب و ۱۲ تصفيه خانه آب با ظرفيت بيش 

از يك ميليون مترمكعب خواهد بود . 
عالوه بر اين نيز در ســال جديد ۱۳ سد با 
ظرفيــت ۸۰۰ ميليون مترمكعب به همراه دو 
ســامانه نمك زدايي با ظرفيت ۲۹ هزار و ۵۰۰ 

مترمكعب به بهره برداري خواهند رسيد . 
همچنين بر اساس برنامه هاي وزارت نيرو در 
سال جاري قرار شده نصب كنتورهاي هوشمند 
براي پرمصرف ها توسعه پيدا كند، چراكه اين 
كنتورها نقش مهمي در مديريت مصرف دارند . 
از طرفي رضا اردكانيان مسووليت مهم وزارت 
نيرو را تامين آب و برق پايدار، جمع آوري و تصفيه 
فاضالب و توسعه نيروگاه هاي تجديدپذير اعالم 

كرده است . 
وزير نيرو گفته است اصلي ترين نقش وزارت 
نيرو براي تحقق شــعار سال جديد توليد برق 

مطمئن و پايدار است . 
وي انرژي را اصلي ترين زيربناي توليد هرگونه 
كااليي برشــمرد و گفت: پايداري صنعت برق 
نقش عمده و بسزايي در تحقق حمايت از كاالي 
ايراني دارد بنابراين سعي خواهيم كرد با همكاري 
مصرف كنندگان اين برق را به شكل مطمئن و 

پايدار عرضه كنيم . 
اردكانيان در يك گفت وگوي راديويي با اشاره 
به خودكفايي ۹۰ درصدي صنعت برق كشور 
ادامه داد: امروزه ايران جزو معدود كشــورهاي 
دنياست كه توان ساخت نيروگاه را دارد به ويژه 

در سال هاي اخير كه در حوزه ساخت توربين هاي 
نيروگاهي با راندمان باال پيشرفت هاي چشمگيري 

را به دست آورده ايم . 
وزير نيرو يادآور شــد: تا پيش از انقالب با 
جمعيتي حدود ۳۵ ميليون نفر در كشور، ظرفيت 
نيروگاه هاي ما به هفت هزار مگاوات مي رسيد 
ولي امروزه با جمعيت بيش از ۸۰ ميليون نفري 
كشور شاهد ۷۸ هزار مگاوات نيروگاه نصب شده 
هستيم و بيش از ۱۱ برابر توليد برق ما افزايش 

پيدا كرده است . 
وي تصريح كرد: عالوه بر اين تمامي جمعيت 
شــهري كشور و روستاهاي باالي ۱۰ خانوار از 
نعمت برق برخوردار هســتند كه ميزان قابل 
مالحظه اي از اين انرژي توليدي صرف صنايع 

و توليد مي شود . 
اردكانيان تاكيد كرد: ۱۰ درصد وابســتگي 
صنعت برق نيز مربوط به تجهيزاتي اســت كه 
يــا توليد در داخل آنها صرفه اقتصادي ندارد و 
يا اينكه ما از اين طريق به دنبال انتقال دانش و 

فناوري هستيم . 
ايران قطب صنعت برق منطقه است �

وزير نيــرو با تاكيد بر اينكه كشــور ايران 
قطب صنعت برق منطقه اســت، اظهار كرد: 
در اين عرصه تنها با يك مشكل جدي مواجه 

هستيم كه صنعت برق را در معرض آسيب قرار 
داده اســت . ما كماكان به بخش هاي ثروتمند 
و بدمصرف جامعه برق سوبسيتي مي دهيم و 
اين روند به ضرر صنعت برق، اقشــار ضعيف و 
كم درآمد جامعه است . بايد راه حلي براي فاصله 
بين قيمت تمام شده برق و قيمت تكليفي آن 
بــه ويژه براي بخش هاي پرمصرف و بدمصرف 

داشته باشيم . 
وي با اشاره به خودكفايي ۹۵ درصدي كشور 
در زمينه ساخت تصفيه خانه هاي آب و فاضالب، 
بيان كرد: در زمينه استفاده از شبكه هوشمند 
ابزار دقيق، هوش مصنوعــي، تكنولوژي هاي 
جمــع آوري، تصفيــه و بازچرخاني فاضالب 
نيازمندي هايي داريم كه درصدد رفع آنها هستيم 
ولي خوشبختانه خدمات مهندسان مشاور تمامي 
عرصه ها را پوشش مي دهد و در اين زمينه نيز 

خودكفا هستيم . 
اردكانيان يادآور شــد: تا نيمه سال گذشته 
بيــش از ۵۲ درصد كل صادرات خدمات فني 
و مهندســي كشور در اختيار صنايع آب و برق 
بوده اســت و در كشــورهاي مختلف از جمله 
تاجيكستان، ارمنســتان، عراق، سريالنكا و . . . 
شــركت هاي صنايع آب و برق مشغول انجام 

پروژه هستند . 

وزير نيرو در بخش ديگري از سخنان خود به 
سفر رييس جمهور به كشورهاي تركمنستان و 
آذربايجان اشاره كرد و گفت: همان گونه كه پيش 
از اين عنوان شد كشور ايران قطب صنعت برق 
منطقه است كه يكي از شاخص هاي آن امكان 
تبادل انرژي اين كشــور با تمامي همسايگان 
خود از جمله پاكستان، افغانستان، ارمنستان، 

تركمنستان، آذربايجان، عراق و تركيه است . 
وي تصريــح كرد: هم اكنون ما در كشــور 
تركمنســتان دو خط انتقال به ظرفيت ۳۶۰ 
مگاوات داريم كه يكي مربوط به خط انتقال گنبد 
به بالكان و ديگري نيز از منطقه سرخس وارد 
خاك اين كشور شده است كه چندماهي است 
خط دوم به داليلي قطع شده است . خوشبختانه 
در جريان اين سفرطرف ترك توافق كرده است 

كه اين خط از هفته آينده برق دار شود . 
اردكانيان با اشاره به اينكه درصدد اجراي خط 
سوم ۵۰۰ كيلوولتي ميان دو كشور هستيم، بيان 
كرد: خط مربوط به كشور ايران از شهر مشهد به 
سرخس بوده كه به طور كامل اجرا شده است 
و در خاك تركمنستان نيز اين خط از سرخس 
به مرو ادامه خواهد داشت كه مقرر شد فعاليت 
اجرايي قطعه دوم اين خط نيز توسط شركت ها 

و تجهيزات ايراني آغاز شود . 

وزير نيرو تاكيد كرد: براساس توافق صورت 
گرفته اعتبــار اجراي اين طــرح نيز از محل 
بدهي هاي خريد برق از تركمنستان تامين خواهد 
شد كه با اجراي اين بخش كل ظرفيت تبادل 
انرژي با تركمنســتان به ۸۵۰ مگاوات خواهد 
رسيد كه در اين صورت ما قادر خواهيم بود در 
ماه هايي از سال كه نيازي به برق اين كشور نداريم 
بتوانيم در صورت عالقه  مندي طرف ترك برق 

آنها را به كشور ثالث ترانزيت كنيم . 
وي به سفر رييس جمهور به كشور آذربايجان 
اشاره كرد و گفت: در اين كشور خطوط انتقال 
برق بيشتري داريم كه عمليات اجرايي آخرين 
پروژه آن سال گذشته به اتمام رسيده است . در 
حال حاضر ۷۰۰ مگاوات ظرفيت انتقال انرژي 
بين دو كشور وجود دارد كه در جريان اين سفر 
موفق شديم در مذاكره با وزير انرژي جمهوري 
آذربايجان و شركت آذرانرژي بالفاصله خريد برق 

براي حدود ۱۵۰ مگاوات را آغاز كنيم . 
اردكانيان تاكيد كرد: منتها موضوع مهم تري 
كه مورد تاكيد روســاي جمهور دو كشور قرار 
گرفت و ما از هفته آينده نيز مذاكراتي را در اين 
خصوص با هيات هاي تخصصي آغاز خواهيم كرد 
مربوط به همزماني شبكه برق ايران، آذربايجان 
و روســيه است . وزير نيرو با تاكيد بر اينكه اين 
موضوع اهميت فوق العاده فني براي ايران دارد، 
تصريح كرد: ظرفيت نصب شده كشور ما حدود 
۸۰ هزار مگاوات اســت كه اين عدد در روسيه 
بالغ بر ۲۸۰ هزار مگاوات است . زماني كه شبكه 
برق ايران و روسيه همزمان شود قدرت و توانايي 
پايداري اين شبكه فوق العاده افزايش پيدا خواهد 
كرد كه از اين حيث ما مي توانيم حتي به شبكه 
برق اروپا هم متصل شــويم كه اين پيشرفت 

چشمگير يكي از ثمرات اين سفر بوده است . 
وي در پايان به دستاورد مشترك سفر به اين 
دو كشور اشاره كرد و گفت: با توجه به مسووليتي 
كه در زمينه آب داريم مركزي منطقه اي براي 
مديريت اين مايع حياتي در تهران تاســيس 
كرده ايم كه در جريان اين سفر و طي مذاكراتي 
كه با معاون رييس كابينه تركمنستان و وزير 
خارجه آذربايجان داشته ام هر دو كشور اظهار 
عالقه كرده اند كه در طرح وزراي شوراي حكام 

اين مركز شركت كنند . 
اردكانيان خاطرنشان كرد: با اين حساب ما 
تعداد قابل توجهي از وزراي آب منطقه را در اين 
مركز در مشاركت خواهيم داشت كه به اعتقاد 
بنده دســتاورد بزرگي خواهد بــود چراكه در 
شرايط فعلي كه چالش آب براي منطقه ما به 
چالش بسيار جدي تبديل شده اين مركز فضاي 
همكاري بيشتري را فراهم خواهم كرد و ما از 
اين طريق مي توانيم ضمن كمك به يكديگر از 
دانش و فناوري بين المللي در سطح منطقه با 

مكانيسم هاي جديدي بهره مند شويم . 

وعده  وزير نيرو براي سال جديد؛

گذر از بحران آب

توسعه

عمليات ســاخت و راه اندازي رديف دوم شيرين سازي 
پااليشــگاه فاز ۱۳ پارس جنوبي از پيشرفت قابل توجهي 
برخوردار بوده اســت؛ به طوري كه پيش بيني مي شود اين 

واحد تا آخر فروردين ماه در مدار توليد قرار گيرد . 
نخستين رديف شيرين ســازي پااليشگاه فاز ۱۳ در 
آخريــن روز ســال ۱۳۹۶ با دريافت روزانــه ۷ ميليون 
مترمكعب گاز ترش از خط لوله انتقال گاز پنجم سراسري 
و تزريق گاز شيرين به خط لوله انتقال گاز ششم سراسري 

در مدار توليد قرار گرفت . 

بــا توجه به آماده بودن واحد صادرات گاز، گاز تصفيه 
شــده در همان روز در رديف نخست شيرين سازي پس 
از افزايش فشــار تا ۹۰ بار به خط لوله ششــم سراسري 

تزريق شد . 
به طور كلي طرح توســعه فاز ۱۳ پارس جنوبي ۸۹ 
درصد پيشــرفت داشته و پيشــرفت بخش خشكي تا 
پايان ســال ۱۳۹۶ به بيش از ۹۲ درصد رسيده است . 

پيشرفت ساخت سكوهاي دريايي طرح توسعه فاز ۱۳ 
پارس جنوبي به ۸۵ درصد، خطوط لوله دريا ۷۸ درصد 
و بخــش حفــاري چاه هاي دريايي نيــز به ۸۶ درصد 

رسيده است . 
همچنين ســاخت سكوهاي B و D اين طرح در يارد 
بوشهر شركت صدرا ۹۲ درصد پيشرفت داشته است و با 
نصب اين دو سكو تا آذرماه سال ۱۳۹۷ عمليات دريافت 

گاز از موقعيت مخزني اين سكوها و ارسال آن به پااليشگاه 
انجام شود . 

بر اســاس گزارش وزارت نفت، طرح توســعه فاز ۱۳ 
پارس جنوبي توسط كنسرسيومي متشكل از شركت هاي 
پتروپايدار ايرانيان، مپنا و صدرا براي استخراج روزانه ۵۶ 
ميليون مترمكعب گاز تــرش از ۳۸ حلقه چاه دريايي و 
برداشت روزانه ۵۰ ميليون مترمكعب گاز شيرين، ۲۹۰۰ 
تن گاز مايع، ۲۷۵۰ تن اتان، ۷۵ هزار بشكه ميعانات گازي 

و ۴۰۰ تن گوگرد در حال اجراست . 

شيرين سازي پااليشگاه فاز ۱۳ پارس جنوبي تا پايان فروردين

سال چهاردهم   سه شنبه 14 فروردین 1397    شماره  3881

فرم اشتراك روزنامه

    شرايط اشتراك :
ساعات تحويل روزنامه از 6 الى 11 صبح

شروع اشتراك ( متقاضيانى كه درخواست خود را به طور كامل تحويل نمايند ) اول و شانزدهم هر ماه مى باشد. 
مبلغ مندرج در جدول فوق بابت روزانه يك نسخه اشتراك مى باشد .

لطفاً كپى فيش بانكى را تا پايان اشتراك نزد خود نگهدارى فرمائيد .
در صورت عدم تحويل روزنامه حداكثر تا ساعت 14 همان روز مراتب را با تلفن   88731981  اعالم فرمائيد .

 نام و نام خانوادگى : ..................................... شركت / موسسه : ................................... كدپستى : ........................ تلفن :.......................

فاكس : ................................  تعداد درخواستى :......................................  مدت اشتراك:  6 ماهه                   يك ساله

آدرس : ...........................................................................................................................................................................................

شماره فيش بانكى : ........................................ بانك : .........................................   تاريخ واريز فيش : ....................................................

 « فقط تهران بزرگ »
يكساله6 ماههدوره اشتراك

750/0001/500/000هزينه اشتراك (ريال)

كليه متقاضيان محترم مى توانند هزينه اشتراك خود را بر اساس مبلغ مندرج در جدول ذيل : 
 به حساب جام بانك ملت به شماره 78/ 463983  به نام روزنامه جهان صنعت 

 واريز و اصل سند بانكى مربوطه را به همراه فرم تكميل شده به دفتر امور مشتركين روزنامه جهان صنعت ارسال نمائيد . 
آدرس : ميدان آرژانتين- بلوار بيهقى- خيابان  دهم غربى- پالك 10- واحد 2 و يا ارسال از طريق نمابر : 88731431

با توجه به اينكه توزيع روزنامه جهان صنعت توسط موسسه اطالعات انجام مى شود از مشتركان شهرستانى تقاضا مى شود جهت دريافت اشتراك به دفاتر نمايندگى روزنامه اطالعات در سراسر كشور مراجعه نمايند.

3/000 /000 1/5 00/000

طبق جديدترين نظرسنجي رويترز، 
قيمت هاي نفت امسال احتماال تحت 
تاثيــر اختــالالت در عرضه و توافق 
كاهش توليد اوپك و غيراوپك افزايش 
خواهد يافت اما ترديدها نســبت به 
آينده اين پيمان چندجانبه و رشــد 
توليد آمريكا ممكن است روند رشد 
قيمت هــا را متوقف كند . به گزارش 
ايسنا، در نظرســنجي رويترز از ۳۱ 
اقتصاددان و تحليلگر پيش بيني شد 
قيمت هر بشــكه نفت برنت در سال 
۲۰۱۸ به حدود ۶۴ دالر مي رســد؛ 
در حالي كه در فوريه قيمت ۶۳ دالر 
پيش بيني شده بود . ميانگين قيمت 
نفــت برنت از ابتداي ســال ۲۰۱۸ 
تاكنون ۶۷/۱۸ دالر بوده است . نفت 
برنت امسال چهار درصد رشد قيمت 
داشــته كه تا حد زيادي تحت تاثير 
توافق توليدكنندگان عضو و غيرعضو 
اوپك بــراي محدود كردن عرضه به 
ميزان ۱/۸ ميليون بشــكه در روز تا 
پايان سال ۲۰۱۸ بوده است . قيمت 

برنــت هفته جاري در پي تنش هاي 
ژئوپليتيكــي در خاورميانه و كاهش 
توليد ونزوئال، بــراي مدت كوتاه به 
باالي ۷۰ دالر در هر بشكه صعود كرد . 
كاهش مستمر ذخاير نفت آمريكا نيز 
از صعــود قيمت به ۷۰ دالر حمايت 
كرد . عربســتان ســعودي و روسيه 
سرگرم كار روي يك پيمان بلندمدت 
هستند كه كنترل اين صادركنندگان 
بزرگ بر روند عرضه را در سال هاي 

آينده تداوم خواهد بخشيد . به گفته 
تحليلگران بانك »بي ان پي پاريبا«، 
حتي اگر پايبندي اوپك به محدوديت 
عرضه تا پايان سال ۲۰۱۸ باال بماند، 
رشد انفجاري عرضه نفت شيل آمريكا 
به همراه رشد ظرفيت صادرات نفت 
اين كشــور احتماال قيمت هاي نفت 
را در نيمه دوم ســال ۲۰۱۸ پايين 

خواهد برد . 
تحليلگران انتظار دارند توليد نفت 

آمريكا امسال حداقل يك ميليون بشكه 
در روز رشــد كند . توليد نفت آمريكا 
اكنون به حدود ۱۰/۴ ميليون بشــكه 
در روز رســيده كه اين كشور را باالتر 
از عربســتان سعودي قرار داده است و 
به نظر مي رسد طولي نخواهد كشيد 
كه روســيه را نيز پشت سر گذاشته و 
بزرگ ترين توليدكننده جهان مي شود . 
آژانــس بين المللي انــرژي ماه جاري 
پيش بيني كرد تقاضاي جهاني براي 
نفت ۶/۹ درصد تا ســال ۲۰۲۳ رشد 
خواهد كرد و به ۱۰۴/۷ ميليون بشكه 
در روز مي رســد كه به واســطه رشد 
اقتصادي در آسيا و احياي دوباره صنعت 
پتروشيمي آمريكا خواهد بود . همچنين 
تحليلگران مي گويند قيمت هاي نفت 
ممكن است تحت تاثير نگراني ها نسبت 
بــه تجديد تحريم هــاي آمريكا عليه 

صادرات نفت ايران افزايش پيدا كند . 
طبق نظرســنجي رويترز، قيمت 
نفت سبك آمريكا ۵۹/۸۵ دالر در هر 
بشكه در ســال ۲۰۱۸ خواهد بود كه 
باالتر از ۵۸/۸۸ دالر پيش بيني شده در 

نظرسنجي فوريه است . 

نفت امسال گران مي شود
نمایه
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رييسكميتهعمرانشورايشهرتهران:
تخريب بخش شمالي پالسكو امكان پذير نيست

مهر- رييس كميته عمران شــوراي شهر تهران گفت: تخريب بخش 
شمالي ساختمان پالسكو امكان پذير نيست . 

افشين حبيب زاده در خصوص بالتكليفي احداث ساختمان جايگزين 
پالســكو گفت : اين موضوع به بنياد مربوط مي شــود اما تخريب بخش 
شمالي ساختمان پالسكو امكان پذير نيست زيرا هم ميراث اجازه چنين 
تخريبي را نداده است و هم كسبه اين بخش توانستند مجوزهاي الزم را 

براي ايمني بخش شمال ايران كسب كنند . 
وي ادامه داد : موانع توقف ساختمان جديد پالسكو بايد توسط مالك 
رفع شود و در حال حاضر هيچ گونه فعاليت ساختماني دراين محل انجام 
نمي شود  زيرا مالك پروانه اي از شهرداري نگرفته و در صورت درخواست 
پروانه و كسب آن مي توانند اقدام به آغاز فعاليت هاي ساختماني كنند . 

رييسپليسراهورناجاعنوانكرد؛
افزايش ۳ درصدي جان باختگان نوروزي

مهر- رييس پليس راهور ناجــا از افزايش ۳ درصدي جان باختگان 
ســفرهاي نوروزي خبر داد و گفت : امسال با وجود افزايش سفرها، گره 

ترافيكي و ترافيك طوالني مدت نداشتيم . 
رييــس پليس راهور ناجا در مركــز اطالعات و كنترل ترافيك پليس 
راهنمايــي و رانندگي ناجا گفت : طرح ويژه ترافيكي نوروز ســال ۹۷ با 
هماهنگي و همكاري همه دســتگاه هاي امدادي و خدماتي آغاز شد و با 
هماهنگي باالي پليس و دستگاه ها در طول محور در حال انجام است . 

وي با اشاره به شرايط جوي مناسب در نوروز امسال گفت : اين موضوع 
باعث افزايش ســفرها شد به طوري كه ما از ابتداي فروردين ماه تاكنون با 

افزايش ۱۵ درصدي ترددها در جاده هاي كشور روبه رو بوديم . 
گرهترافيكيوترافيكطوالنيمدتنداشتيم�

مهري در ادامه گفت : نيروهاي ما بر اساس تيم بندي در سطح جاده ها 
مستقر بودند و با مراكز ما ارتباط داشتند . امسال با وجود ترافيك سنگين 
به ويژه در محورهاي شــمالي و ورودي شــهرهاي زيارتي گره ترافيكي و 
ترافيك طوالني مدت نداشــتيم . وي با بيان اينكه معبر جاده ها كشــش 
اين همه ســفر را ندارد گفت : مردم ما نسبت به گذشته قوانين را بيشتر 

رعايت مي كنند و همكاري شان با پليس افزايش يافته است . 
 ســرعت و ســبقت غيرمجــاز و خــواب آلودگي عامــل ۸۵ درصد

 تصادفات است
مهري با اشــاره به اينكه در طول ســال ۹۶، يك ميليون و ۵۰۰ هزار 
دستگاه خودرو وارد چرخه جاده اي كشور شده است گفت :مهم ترين علت 
تصادف، ســرعت و ســبقت غيرمجاز، عدم توجه به جلو و خواب آلودگي 
بــود به طوري كه خواب آلودگي عامل ۸۵ درصد تصادفات بوده اســت . 
همچنين ســرعت و ســبقت غيرمجاز ۶۴ درصد تصادفــات را به خود 

اختصاص داده است . 
فرمانده پليس راهور ناجا در ادامه بيان كرد : ما در هفته اول فروردين 
شــاهد كاهش ۵ درصدي تصادفات و تلفات جاده اي بوديم اما متاسفانه 
در هفته دوم و به خصوص دهم فروردين ميزان تصادفات افزايش يافت . 
كســاني كه به ســفر رفته بودند در بازگشت خسته بودند و همين عامل 

موجب افزايش تصادفات شده بود . 
وي با بيان اينكه ۳ درصد افزايش جان باختگان جاده اي را داشتيم گفت : 

در ۱۰ فروردين متاسفانه ۳۷ نفر در جاده هاي كشور جان باختند . 
فارس،كرمانواصفهانبيشترينتصادفاتراداشتند�

مهــري در ادامه با بيان اينكه بيشــترين بار ترافيكي را در محورهاي 
شمالي و شهر مشهد داشــتيم گفت : از نظر تردد، استان هاي مازندران، 
قزوين، گيالن، قم، فارس، خراســان رضوي و گلستان بيشترين تردد را 

داشتند . 
وي با اشــاره به بيشــترين تصادفــات نيز گفت : آمــار تصادفات به 
 ترتيب در اســتان هاي فارس، كرمان، اصفهان ، سيســتان و بلوچستان و

 خوزستان بودند . 

سرپرستاورژانسكشوراعالمكرد:
مصدوميت بيش از 179 هزار ايراني در ايام نوروز

ميزان- سرپرست اورژانس كشور در خصوص وضعيت مصدومان در 
تصادفات گفت : در ايام نوروز ۱۷۹ هزار ايراني به داليل مختلف در حوادث 
مجروح و مصدوم شــدند . پير حسين كوليوند اعالم كرد : از ابتداي طرح 
نوروزي تا امروز ۱۷۹ هزار و ۵۵۱ نفر به علل مختلف در حوادث رخ داده 

مجروح يا مصدوم شده اند و از اورژانس درخواست كمك كردند . 
وي ادامه داد : در ايام نوروز ۳۹ هزار و ۹۸۴ نفر در تصادفات جاده اي و 
شهري مجروح شدند كه از اين تعداد ۳۴ هزار و ۴۷۰ نفر به بيمارستان 

منتقل شدند . 
به گفته سرپرســت اورژانس كشــور، در اين مدت دو ميليون و ۱۳2 
هزار نفر به اورژانس هاي بيمارستاني در كشور مراجعه كرده اند كه از اين 

تعداد ۸۰ هزار و ۵2۳ نفر در بخش هاي ويژه بستري شدند . 
به گفته وي در اين مدت ۳2 هزار و ۵۵۴ عمل جراحي اورژانسي در 

بيمارستان ها انجام شده است . 
كوليونــد در مورد طرح نظارت بــر مراكز عرضه مواد غذايي در نوروز 
گفت : در اين مدت يك ميليون و ۳۴۱ هزار و ۷2۱ كيلوگرم مواد غذايي 
فاســد و غير بهداشتي معدوم شده است . همچنين ۱ هزار و ۶۰ متخلف 

به مراجع قضايي معرفي و دو هزار و ۶۸ مغازه پلمب شد . 

افزايش ۲۵ درصدي آمار فرزندخواندگي
ايســنا- معاون امور اجتماعي بهزيستي استان تهران از افزايش 2۵ 

درصدي آمار فرزندخواندگي سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ خبر داد . 
احمد خاكي، با اشاره به تشكيل نزديك به ۱۱۰۰ كميته فرزندخواندگي 
در كل استان تهران گفت : بر اساس آخرين آمار سال ۹۶، ۳۶۰۰ نفر در 
سامانه فرزندخواندگي ثبت نام كردند . از اين تعداد ۵۰2 فرزند به خانواده ها 
واگذار شده است كه نسبت به سال قبل 2۵ درصد افزايش داشته و نسبت 

به دو سال قبل افزايش ۷۰ درصدي را رقم زده است . 
وي بــا بيان اينكه از اين ۵۰2 كودك، ۶۰ درصد پســر و بقيه دختر 
بوده اند، گفت : ۱۸۴ فرزندي كه به فرزندخواندگي پذيرفته شده اند داراي 
پرونده پزشكي بوده اند و نوعي مشكل پزشكي داشته اند كه پذيرفته شدن 

آنها نشان دهنده رواج نگاه جديد و قابل تحسيني در خانواده هاست . 
معاون امور اجتماعي بهزيستي استان تهران با اشاره به اينكه در سال 
گذشــته نزديك به ۳۷۸ فرزند نيز به خانواده زيســتي خودشان تحويل 
داده شــده اند، اظهار كرد : اين آمار به آن معناســت كه اين كودكان در 
شيرخوارگاه بوده اند و با شناسايي و توانمندي خانواده هايشان به خانواده 
خودشــان بازگشته اند . اين خانواده ها عمدتا مشكالتي داشتند كه با حل 

آنها توانسته اند كودكشان را از شيرخوارگاه ترخيص كنند . 
خاكي با اشــاره بــه افزايش قابل توجــه فرزندخواندگي براي زنان و 
دختران مجرد باالي ۳۰ ســال نيز تصريح كرد : ۸۸ كودك نيز كه پيش 
از اين در مراكز شــبه خانواده نگهداري مي شــدند، بــه فرزندخواندگي 

پذيرفته شدند . 
۱۸ كودك دو قلو نيز از ميان كودكان به فرزندخواندگي پذيرفته شدند 

كه هر دوي آنها توانستند وارد يك خانواده شوند . 
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تغيير مدل افزايش نرخ كرايه هاي تاكسي؛

نرخ گذاري براساس مدل هاي رياضي
مهر- مديرعامل سازمان مديريت و نظارت تاكسيراني شهر تهران از تغيير 

مدل تعيين نرخ افزايش كرايه هاي تاكسي خبر داد . 
عليرضا قنادان در پاسخ به اين پرسش كه به طور ميانگين نرخ كرايه هاي 
تاكسي در سال۹۷ چه ميزان افزايش داشته است گفت : در سال هاي گذشته 
افزايش نرخ كرايه هاي تاكســي بر اساس شيوه هاي سنتي بوده و هر سال بر 
اساس نرخ تورم به طور متوســط كرايه هاي تاكسي افزايش پيدا مي كرد . اما 
امســال پيشنهاد ما به شــورا در خصوص افزايش نرخ ها بر اساس روش هاي 
دقيق، علمي، مدل رياضي و اقتصادي اســت و اينكه براساس شرايط خطوط 

نرخ گذاري ها فرق مي كند . 
وي ادامه داد : بر اساس فرم هاي مختلف و كاربري ها نرخ هاي متفاوتي استخراج 

كرديم كه با واقعيت هاي بازار هماهنگي بيشتري داشته باشد . 
قنادان در توضيح بيشتر روش جديد نرخ گذاري گفت : در خطوطي كه مسير 
طوالني هستند نرخ گذاري ها افزايش بيشتري داشته البته همپوشاني اين مسيرها 

با حمل ونقل عمومي مانند مترو و اتوبوس در نظر گرفته شده است . روش سنتي 
گذشته نه مطلوبيتي براي راننده تاكسي داشت و نه مسافران . به طور مثال خط 
تجريش به آزادي به گفته رانندگان تاكسي زمان طي مسافت حدود دو ساعت 
براي رفت يا برگشت بود و نرخ هاي تعيين شده مقرون به صرفه نبود . بنابراين 
در اين سياست كه حمل ونقل عمومي يكپارچه ديده شده متوسط افزايش كرايه 
باالتر است و مسافران مي توانند اگر برايشان مقرون به صرفه نيست از مترو يا 

اتوبوس استفاده كنند . 
مديرعامل سازمان مديريت و نظارت تاكسيراني تاكيد كرد : تعيين نرخ ها بر 
اساس مدل سازي رياضي است و امسال پيوست مدل رياضي نيز به اليحه نرخ 

كرايه هاي تاكسي افزوده شده است . 
پيشنهادافزايش20درصديكرايههادرروزهايبرفيوباراني�

قنادان از پيشنهاد تغيير نرخ كرايه ها در روزهاي برفي و باراني خبر داد و 
گفت : در صورت پذيرش شوراي شهر تهران ،پيشنهاد داده ايم در ايام باراني و 
برفي كه ريسك رانندگي باالتر است و سرعت متوسط نيز كاهش پيدا مي كند 

2۰ درصد به نرخ هاي مصوب افزوده شود . 
وي با بيان اينكه نرخ گذاري ها بر اساس واقعيت بازار است، ادامه داد : بايد 

به گونه اي كرايه ها تعيين شود كه هم از سمت رانندگان تاكسي مورد پذيرش 
قرار گيرد و هم از ســمت مســافران . وقتي قيمت گذاري ها رعايت نمي شود 
يعني نرخ گذاري هاي گذشــته مشكل داشته . بنابراين سعي كرديم در اليحه 
نرخ كرايه هاي تاكســي واقعيت هاي جامعه را در نظر بگيريم تا كمتر تخلف 

انجام شود . 
نيازجامعهبهنرخهايشناور�

مديرعامل سازمان مديريت و نظارت تاكسيراني اضافه كرد : به طور مثال در 
برخي از خطوط مانند ايستگاه هاي راه آهن كه رانندگان را مجبور به استفاده 
از تاكسي متر كرده ايم متوجه شديم با وجود كنترل بسيار باز هم مردم عالقه 
مند نيستند از تاكسيمتر استفاده كنند و مسافران با همان شيوه توافق و مذاكره 
نرخ هاي مطلوب خود را تعيين مي كنند . بنابراين در حال حاضر كه خود رانندگان 
نيز در برخي از مسيرها به دليل فضاي رقابتي تمايل دارند كرايه كمتري بگيرند 
اجازه داده شده كرايه ها كمتر از نرخ هاي مصوب باشد . بايد بپذيريم اگر نرخ ها 
بر اساس فضاي رقابتي نباشد رقباي ديگر تقاضا را جذب مي كنند . بنابراين نياز 
جامعه، نرخ هاي شناور است كه به مرور زمان و در آينده مجبور هستيم به آن 

سمت برويم هرچند در حال حاضر چنين موضوعي را دنبال نمي كنيم . 

خبر

محمدميالني- روزهاي ابتداي هرســال 
اگرچه روزهاي خوشي است و خانواده هاي ايراني 
تــالش مي كنند ايام خوش تري را براي خود و 
اطرافيان و بستگان بسازند اما از براي آناني كه 
دغدغه سالمتي مردم باالخص در مسافرت ها و 
ترددهاي جاده اي را دارند، چنان ايام نفس گير و 
پرماجرايي است كه هيچ وقت تا به امروز نتوانسته 
طعم خوشي را براي آنها فراهم كند يا آرامش 
خاطري را در اين روزهاي پرالتهاب فراهم آورد . 
چنان وضعيت ترددهاي جاده اي ما بدون قاعده 
و ساختار صحيح صورت مي گيرد كه تحت هيچ 
شرايطي نمي توان از اين مقوله مهم به درستي 
و سالمت ياد كرد . همين يك عامل مقطعي مهم 
چه بسا به نوبه خود كارنامه  وضعيت رانندگي و 
ميزان تلفات جاده اي ساالنه در كشور را تعيين 
مي كند . كارنامه اي كه هنوز تا رسيدن به وضعيت 

قبولي راهي بس طوالني در پيش دارد . 
وضعيت رانندگي ما ايرانيان متاســفانه نه 
تنها متناسب با اســتانداردهاي ايمن مصوب 
جهاني نيست بلكه از سوي ديگر كليه المان ها 
و عوامــل موجود تاثيرگــذار در اين مقوله نيز 
از نقصان هــاي جدي و گاه ضعف هاي بنيادي 
بسيار نگران كننده اي برخوردار است . ايران هنوز 
در انتهاي جدول كشورهايي قرار دارد كه بدترين 
وضعيت جاده اي و نبود زيرساخت هاي صحيح را 
داراست و از طرفي ديگر طبيعي است كه ميزان 
مرگ و مير ناشي از اين وضعيت نامطلوب نيز 
به بياني در دنيا سرآمد باشيم . براين مبنا اگرچه 
هرسال با ارائه آمارهاي مطلوب قصد ايجاد امنيت 
خاطر در سطح ملي را داريم، اما عمال هيچگونه 
كار بنيادي و زيرساختي كه بتواند در درازمدت و 
البته دراز مدت معقول و صحيح وضع كشور را به 
شرايط ايمن و مطلوب برساند تحقق نمي دهيم . 
از اين روي اگر به سنت سال هاي پيش بنا براين 
باشد كه ابتداي سال جديد شمسي را معياري 
صحيح و قابل استناد مبني بر برآوردهاي آماري، 
شناخت ســاختار ترافيكي و نوع رفتارشناسي 
راننــدگان ايراني و همچنين عوامل شــدت و 
ضعــف در كيفيت جاده ها و راه هاي قابل تردد 
خودرويــي و نيز ميزان حضور عاليم رانندگي 
اعــم از عاليم ايذايي و يا ترغيبي بدانيم؛ آنگاه 
مي توانيم ساختاري درست از وضعيت ترافيكي 
هرسال ايرانيان ارائه كنيم . سندهايي كه به نوبه 
خود تبديل به چشم اندازهايي بسيار اثرگذار و 
كارســاز در رفتارشناسي ترافيكي ما مي شوند . 
برپايه همين اصل مهم اگر براين مبنا بخواهيم 
كارنامه اي مناســب از رفتار ترافيكي جاده ها و 
راه ها و كليه مسيرهايي كه به شهرها و محل هاي 
مركزي ختم مي شوند در سال ۱۳۹۷ ارائه كنيم 
به نظر مي رسد همچنان وضعيت مطلوبي نداريم 
و تا رسيدن به آن حد مناسب و كارايي فرهنگي 

راه بسيار طوالني در پيش رو داريم . 
براي آسيب شناســي وضعيــت ترافيكي و 
جاده اي امســال به عوامل مهم اين گردونه و 
نقش آنها در وضعيت ترافيكي و جاده اي كشور 

اشاره مي شود . 
پليسراهورچهميزاندرتصادفات�

نقشدارد؟
امســال نيز به مانند سنوات گذشته نقش 
پليس راهنمايي و رانندگي بسيار محسوس و 
كارآمد بود . طرح هاي نوروزي كه هميشــه به 
صورت توان آماده باش در اين نيرو از اواســط 

اسفندماه آغاز مي شود، امسال نيز به مانند سنوات 
گذشته بسيار پررنگ آغاز شد . به گفته فرمانده 
پليس راهنمايي و رانندگي كشور، اين حضور 
پررنگ شــامل ۵۰۰۰ نيرو و ۱۵۰۰ خودروي 
كمكي بود كــه با حداكثر توان موجود و البته 
ممكن در كاهــش اثرات مخرب رانندگي هاي 
نامطمئن نقــش ايفا كردند . كســاني كه در 
جاده هاي كشور امسال تردد كرده اند، به درستي 
شاهد اين توان مضاعف بوده اند . حضور محسوس 
پليس محسوس و نامحسوس و نيز دستگاه هاي 
مدرن ثبت سرعت و تشخيص وضعيت فيزيكي 
رانندگان و سطح هوشياري آنها از مهم ترين و 
برجسته ترين تجهيزاتي بود كه پليس امسال نيز 
توانست تا با توسل به آنها هرچه بيشتر مراقب 
جاده ها و كاهش مشكالت و معضالت رانندگي 
در جاده هاي كشور باشد  اما امسال نيز با افزايش 
ميزان تخلفات مانند هر سال ديگر عمال نقش 
پليس راهور از يك عامل اثرگذار و آموزش دهنده، 
نيروي تســهيل گر در امر تردد جاده اي و . . . به 
ساختاري كنترل گر كه جريمه را عاملي كارساز 
در تنبيه رانندگان خاطي مي داند، بدل شد . از 
قضا هيچگاه نبايد فراموش كرد كه اين بار پليس 
مقصر نيست . رفتار ما در رانندگي به پليس در 
ارائه نوع رفتارش جهت مي دهد . اين رانندگان 
ما هستند كه تمايل شديدي به تغيير ماهيت 
پليس از يك نيــروي آگاهي بخش به نيروي 
كنترل گر و برخــورد كننده با ميزان تخلفات 
و فرد خاطي را دارند . اگرچه ســويه آموزشي 
و صدور مجوز و گواهينامه رانندگي از ســوي 
نيروي پليس خود عمال يك چرخه نامتوازن را 
ايجاد مي كند؛ يعني اين ايراد بر پليس مي تواند 
باشد كه سختگيري هاي الزم در هنگام صدور 
گواهينامه رانندگي به افراد ارتباط مستقيمي با 

ميزان تخلفات رانندگي در سطح شهر و جاده ها 
مي تواند داشته باشد . 

نقشوزارتراهوسازمانراهداريو�
حملونقلجادهاي

هرقدر توان وزارت راه و ســازمان راهداري 
بيشتر باشد، به طور مستقيم در بهبود وضعيت 
راه هاي كشــور مفيد و موثر اســت . به همان 
ميزان نيز وضعيت ناموزون امكانات در جاده ها 
و همچنين عدم بهينه و ايمن ســازي ســطح 
جاده هاي موجود كشــور، بــه طريق معمول 
باشد، دقيقا ارتباطي بســيار اثرگذار با ميزان 
تصادفات و خسارات موجود جاده اي دارد . نبود 
كيفيت مناســب در جاده ها يا همان توجه به 
زيرساخت هاي الزم از مهم ترين عواملي است 
كه متاســفانه در اين خصوص به هيچ عنوان 
شرايط مناسبي نداريم . جاده ها و راه هاي كشور 
ما در بســياري از مناطق كشور به خصوص در 
مناطق كويري، جنگلي و كوهستاني با ايرادهاي 
بســيار جدي ساختاري مواجهند كه برخي از 
اين مشكالت اصالح پذير نيست و نيازمند تغيير 
زيرساخت هاست . رقم تقريبي ۳۰ تا ۳۷ درصد از 
علت تصادفات كه به وضعيت نامناسب و مطلوب 
جاده ها برمي گردد، مهر تاييدي براين مهم دارد 
كه توجه ملي به زيرساخت هاي جاده اي كشور 
به عنوان عاملي حياتي هرروز بيشتر و بيشتر 

مي شود . 
رانندگانمهمتريــنعاملدربروز�

تصادفاتجادهها
اگرچــه در ادامه بحث بــه وضعيت و نوع 
ساختاري كه اين سه عامل در توجه به تصادفات 
و خســارات جاده اي ايجــاد مي كنند خواهيم 
پرداخت اما به نوبه خود بايد پذيرفت مهم ترين 
عامل در توجه به وضعيت تصادفات و ترددهاي 

جاده اي و راه هاي كشور دقيقا همين شرايط و 
ميزان مهارت آنها در رانندگي است  اما اين عامل 
به همان اندازه كه مهم است به همان اندازه نيز 
به صورت كامال مستقيم تحت تاثير ساير عواملي 
است كه به تعبير بســيار ساده نتوانسته اند از 
راننــدگان ما، رانندگاني منضبط و آگاه به امور 
رانندگي بسازند . شيوه نادرست رانندگي هنوز 
قرباني مي گيرد . بــه همان اندازه نيز رانندگان 
متخلف داراي گواهينامه راهنمايي و رانندگي 
هستند . عاليم و هشدارهاي تبليغاتي پليس در 
قالب برنامه هاي تلويزيوني و تبليغات محيطي به 
همان نسبت كه افزايش مي يابد، به همان اندازه 
و ميزان نيز خطرهاي ناشي از تصادفات جرحي 
افزايش پيدا مي كنند . رقم ثبت شده ۷۰ تا ۷۵ 
درصد در بررسي تعداد تصادفات كه علت انساني 
و رانندگاني كه باعث بروز تصادفات مي شوند، 
به نوبه خود نشــان مي دهــد كه تا چه ميزان 
رانندگان ما خود به خود مقصران و عامالن بروز 
اين مقدار تصادف و با كمال تاسف مرگ و مير و 
جراحت هاي مادام العمر در مصدومين هستند . 

همه اين موارد عنوان شــد تا به آمار امسال 
تصادفات و خطرات جاده اي و با كمال تاســف 
مرگ ناشــي از تصادفات جاده اي اشاره شود . 
آمارهايــي كه همچنان ديــدن آنها مي تواند 

مهم ترين نگراني باشد . 
نيمهدومتعطيــالتعيد،يكباره�

تصادفاتافزايشيافت
اگرچه آمار صحيح ميزان تلفات و خسارات 
و تصادفات جــاده اي  بايد هميشــه در پايان 
تعطيالت نوروزي ارائه شــود اما نيروي راهور 
)پليس راهنمايي و رانندگي( امسال كمي عجول 
پيش از پايان تعطيالت به رقم قابل توجه ميزان 
تصادفات و خسارات تا مرز پنج درصد در نيمه 

اول تعطيالت اشاره كرد و ناگهان در نيمه دوم 
افزايشي بسيار تاسف آور را ذكر مي كند كه اين 
رقم حتي در روز ۱۰ فروردين ماه رقمي بالغ بر 
۳۷ نفر اســت كه در تصادفات جاده اي سطح 

كشور جان خود را از دست داده اند . 
بر اين مبنا بايد پذيرفت كه بسيار خوشبينانه 
خواهد بود كه ما از كاهش شديد آمار تصادفات 
و خسارات جاده اي به عنوان عاملي مطلوب ياد 
كنيم و شاهد افزايش فرهنگ و توجه رانندگان 
در مسافرت هاي جاده اي باشيم . بي شك اين رقم 
در روزهاي پاياني تعطيالت امسال نيز افزايش 
داشت و با كمال تاسف باز شاهد سالي نه چندان 

آرام در جاده ها و راه هاي كشور بوديم . 
اما يك مكث بســيار حياتي همچنان الزم 
اســت . مكث ما دقيقا به ارتباط اين سه عامل 
با هم برمي گــردد . به جرأت مي توان گفت كه 
فارغ از ســاير عوامل مهم كه همگي به كنترل 
صحيح آمار خسارات جاده اي و تصادفات منجر 
مي شــوند، ما تنها به اين سه عامل اگر به طور 
صحيح و هدفمند توجه داشته باشيم، هيچ وقت 
تا به اين حد عزادار و دلنگران تصادفات جاده اي 
و كســاني نخواهيم بود كه هرسال دقيقا براثر 
سهل انگاري هاي جاده اي جان شان را در راه هاي 

كشور از دست مي دهند . 
هرسال كه مي گذرد به ما ثابت مي شود صدور 
پي درپي قبض جريمه بــراي رانندگان، ايجاد 
پليس نامحسوس و كمين پليس در جاده ها و 
گيرانداختن متخلفين، درست سربزنگاه نه تنها 
دردي را دوا نمي كند، بلكه پليس رفته رفته عاجز 
از توجه و رسيدگي به اين حجم كثير تخلفات 
جاده اي، عمال بيش از نيمي از كاركرد اثربخش 
خود را در جاده ها از دســت مي دهد كه همين 
اتفاق مي افتد . از سوي ديگر هنوز هيچ الگوي 
صحيــح جاده اي كه بتواند بــه عنوان الگويي 
صحيح در راه ها و جاده هاي كشور مدنظر باشد، 
نه معرفي شده است و نه به طور قطع و صحيح 
مي توان از آن ياد كرد . كدام يك از راه ها، اتوبان ها، 
آزادراه هاي كشور دقيقا متناسب با الگوي جهاني 
ايمن ســازي سطح جاده ها در جهان ساخته و 
تجهيز شده است؟ با كمال تاسف پرسشي است 
كه از قضا وزارت راه و ســازمان راهداري كشور 

بايد پاسخگوي آن باشند . 
براين مبنا طبيعي خواهد بود كه اگر ما در 
مواقعي كه آرامش و ايمن سازي سفر شهروندان 
را مالك ارزيابي ساالنه خود قرار مي دهيم، نقش 
مهم ترين عواملي كه مي توانند مهم ترين اثر را 

داشته باشند را ناديده بينگاريم . 
اما اين وضعيت نــه تنها به نفع هيچ كس 
نيست و نخواهد بود بلكه ارتباط بسيار مستقيم 
و جدي با ميزان تلفات و خسارات انساني خواهد 
داشت . ضرورت توجه به اين معضل مهم اگرچه 
هميشه از مهم ترين دلنگراني ها براي سازمان هاي 
دست اندركار بوده اما به همان ميزان نيز توجه 
مستقيم و اتحاد ميان ارگان هاي دست اندركار را 
مي طلبد تا در راستاي كاهش خسارات آن هم 

به صورت پايدار دائمي قدم برداشت . 
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رييس اورژانس اجتماعي كشــور در خصوص دختران 
فراري و وضعيت آنها گفت : براي شناســايي و پيشگيري 
از آسيب ديدگي بيشتر دختران در خانواده و فراهم كردن 
محيطي امن و توانمندســازي آنها در كنار خانواده مراكز 
روزانه نداي مهر با كمك بخش غيردولتي راه اندازي شد . 
به گزارش ايلنا، رضا جعفري در پاسخ به اين سوال كه در 
خانه هاي سالمت چه تعداد از دختران پذيرش شده و چه 
اقداماتي براي افراد پذيرش شده انجام شده است؟ عنوان 
كرد : در خانه هاي ســالمت فقط دختران فراري پذيرش 
نمي شــوند، بلكه دختران بدسرپرست باالي ۱۸ سال نيز 
پذيرش مي شوند . گر چه علت فرار دختران در خانه سالمت 
نيز با توجه به تحليل هاي انجام شده خشونت در خانواده و 
بد سرپرستي است .  وي بيان كرد :تعداد خانه هاي سالمت 
دولتي در سال ۹۶ افزايش نداشته، اما جهت شناسايي و 
پيشــگيري از آسيب ديدگي بيشتر دختران در خانواده و 
فراهــم كردن محيطي امن در خانواده و توانمند ســازي 
دختــران در كنار خانواده مراكز روزانه نداي مهر با كمك 

بخش غيردولتي راه اندازي شد . 
رييس اورژانس اجتماعي كشور در ادامه گفت : در سال 
۹۶، ۹ مركز در ۱۰ اســتان راه اندازي شــد و در سال ۹۷ 
سيزده استان براي راه اندازي اعالم آمادگي كردند كه در 

سال ۹۷، 2۳ مركز نداي مهر خواهيم داشت . 

وي در رابطه با اثر بخشــي فعاليت خانه سالمت بيان 
كرد :تحقيقي توسط معاونت امور اجتماعي انجام شده كه 

هنوز نتيجه آن اعالم نشده است . 
جعفري در رابطه با نظام مراقبت اجتماعي دانش آموزان 
عنوان كرد : تا به حال ۱۷ نســخه محتواي آموزشي ويژه 
معلمان، دانش آموزان، خانواده ها و متخصصان در شــش 
آسيب اولويتي)شــامل اعتياد، طالق، آسيب هاي فضاي 
مجازي، خودكشــي، فقر،خشــونت و بزهكاري( تدوين 

شده است . 
وي بيان كرد :چك ليســت هاي غربالگري كد گذاري 
شــده ، دو كارگاه ويــژه معلمان و يــك برنامه يك روزه 
ويژه كارشناســان استاني نماد )نظام مراقبت اجتماعي از 
دانش آموزان( در وزارت آموزش و پرورش همگي توســط 
مــددكاران اجتماعي عضو انجمن مــددكاران اجتماعي 
متخصص پيشــگام با معرفي و نظارت سازمان بهزيستي 
انجام شــده اســت . جعفري گفت :تا سال ۱۳۹۰ با توجه 
بــه افراد مراجعه كننده در مراكــز مداخله در بحران و بر 
اساس اطالعات و آمار به دست آمده و ضرورت مداخالت 
تخصصي در بحث كاهش طالق و عوارض ناشي از آن در 

سازمان حدود 2۰۰مركز وجود داشت . در بحث كنترل و 
كاهش آسيب هاي اجتماعي نيز كشورمان از عدم مديريت 
واحد و عدم هماهنگي مسووالن و عدم برنامه محور بودن 
رنج مي برد . جعفري در رابطه با اثرگذاري ســامانه طالق 
در كشور گفت : ســامانه طالق كه توسط همه مسووالن 
مورد توافق قرار گرفته اســت،موجب همگرايي و حركت 
در برنامه مي شود و قرار است همه پرونده هاي طالق قبل 
از ارجاع به دادگاه از طريق مراكز مشــاوره عبور كند و به 
خانواده ها قبل از جاري شدن صيغه طالق آگاهي و بينش 

كافي داده شــود و در تصميم گيري به آنها كمك شود و 
در صورتي كه طالق جاري شد حداقل با آسيب كمتري 

اين كار انجام شود . 
وي افزود : تاكنون در ۱۱ استان كه جزو تعهدات سازمان 
بوده است راه اندازي اوليه صورت گرفته است و استان ها در 
حال اجرايي كردن برنامه ها هستند چراكه در چند سال 

گذشته افت شديد در تمام زمينه ها داشتيم . 
وي تاكيــد كرد : براي اينكه اين پروژه در ابتداي كار و 
در سطح پايلوت ارزيابي شود بايد تمامي موارد مورد نياز 
آماده و مهيا شود مثل تعداد نيروي كارشناسي مورد نياز، 
اعتبار مكفي و تجهيزات مورد نياز و از همه مهم تر همكاري 
و همگرايي هاي برون سازماني و درون سازماني ولي امسال 
در برنامه ريزي انجام شده هدف اوليه راه اندازي سامانه در 
مراكز استان ها بوده است . رييس اورژانس اجتماعي در ادامه 
گفت : در كشور بانك اطالعات در خصوص طالق موجود 
نبود و با نصب اين سامانه و وارد كردن اطالعات اوال به اين 
مهم دست پيدا مي كنيم و مي توانيم از سياستگذاري هاي 

كشوري و كالن و همچنين استاني بهره مند شويم . 
وي ادامه داد : بررســي هاي موجود در استان هايي كه 
سامانه راه اندازي شده ، نشان مي دهد كه هم شاهد كاهش 
مراجعه حضوري زوجين متقاضي طالق و هم افزايش تفاهم 

و سازش هستيم . 

رييس اورژانس اجتماعي كشور بيان كرد ؛

علت فرار دختران، خشونت در خانواده

سال چهاردهم   سه شنبه 14 فروردین 1397    شماره  3881
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ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه ها مغایر حقوق شهروندی 
رییس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس شورای اسالمی با انتقاد از مردانه 
بودن فضاهای شــهری، ورزشی و تفریحی در کشور، ممنوعیت ورود زنان به 

ورزشگاه ها را خالف منشور حقوق شهروندی عنوان کرد.
عبدالکریم حسین زاده   حضور زنان در ورزشگاه ها را حق طبیعی  آنها دانسته 
و خواستار آزاد شدن حضور خانواده ها در میادین ورزشی شده است. حسین زاده 
با بیان اینکه در قوانین جمهوری اسالمی، همواره از برابری حقوق زن و مرد 
گفته شده، اضافه کرده که ممنوعیت ورود بانوان ایرانی به ورزشگاه ها بر خالف 

منشور حقوق شهروندی است.
به گفته این نماینده، اینکه به دلیل رفتار نامناسب آقایان، خانم ها از رفتن به 
استادیوم محروم شوند قابل قبول نیست و در این زمینه مردان ایرانی نیز باید 
اعتراض خود را بیان کنند. نماینده نقده و اشنویه در مجلس فضاهای شهری و 
جمعی در ایران را بیشتر مردانه دانسته و اضافه کرده که انسان  ها با هر جنسیت 
و رده سنی نمی توانند در آن احساس امنیت و آرامش کنند. حسین زاده هشدار 
داده که مطالبه زنان ایرانی مبنی بر حضور در ورزشگاه ها حتی اگر از نظر بسیاری 
از افراد حائز اهمیت نباشد را باید جدی گرفت  تا در زمانی دیگر در قالب عقده ها 

و حقارت های اجتماعی سر باز نکنند.
اظهارات این نماینده در حالی بیان شده که رییس فدراسیون جهانی فوتبال 
اعالم کرده اســت رییس جمهور  ایران به او وعده داده که شرایط حضور زنان 
درورزشگاه ها را فراهم می کند و در عین حال گفته که اجرای این وعده زمان 
می برد. جیانی اینفانتینو ۱۱ اسفند سال گذشته گفته بود که فیفا در برخورد با 
ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها دو راه پیش رو دارد که یکی محکوم کردن 
و راه دیگر گفت وگو با رهبران کشورها و قانع کردن آنهاست. وی با تاکید بر 
اینکه از بین این دو راه، مذاکره با مقامات جمهوری اسالمی را انتخاب کرده، 
افزود که رییس جمهور  ایران به او اطمینان داده امکان حضور زنان در ورزشگاه ها 

را فراهم می کند.
در سال های گذشته، برخی از زنان ایرانی با تغییر چهره و پوشش خود و 
تبدیل آن به ظاهری مردانه، موفق به ورود به ورزشگاه آزادی شده اند. شماری از 
آنها نیز از سوی نیروی انتظامی حاضر در ورزشگاه شناسایی و بازداشت شده اند. 
مقامات دولت حســن روحانی پیش از این بار ها از تالش برای حضور زنان در 
ورزشگاه ها برای تماشای مسابقات خبر داده اند اما با این حال این ممنوعیت 
همچنان پابرجاست. در مرداد پارسال برنامه »۹۰«، اقدام به یک نظرسنجی 
کرد که بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در آن شرکت کرده بودند. از میان 
پنج مطالبه برای ورزش ایران، ورود زنان به ورزشگاه ها با ۳۳ درصد بیشترین 

خواست مخاطبان بود.
اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی  پیشتر با اذعان به اینکه حضور 
زنان در ورزشــگاه ها یک خواسته است، گفته بود عده ای جلوی ورود زنان به 
استادیوم ها را گرفتند. ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه ها باعث شده شماری 
از فدراسیون های آسیایی و جهانی از جمله والیبال به ایران هشدار دهند که در 

صورت حذف زنان از ورزشگاه، ایران با محرومیت مواجه می شود.

جام جهانی کشتی بدون ایران و روسیه
به دنبال تنش های گسترده سیاسی میان آمریکا و روسیه، دولت آمریکا از 
صدور ویزا برای کشتی گیران روسیه جهت حضور در جام جهانی کشتی آزاد 

خودداری کرد.
جام جهانی کشــتی آزاد در روزهای ۱۸ و ۱۹ فروردین جاری به میزبانی 
ایالت آیووا در آمریکا برگزار می شود. در حالی که پیش از این ایران از حضور 
در این رقابت ها به دلیل مشکالت به وجود آمده در فدراسیون کشتی انصراف 
داده بود، روسیه نیز به دلیل کارشکنی دولت آمریکا نمی تواند در این رقابت ها 
حاضر شود تا با غیبت این ۲ قدرت برتر کشتی جهان، شانس قهرمانی آمریکا 

در جام جهانی بیش از پیش شود.
به دنبال تنش های شــدید سیاسی روسیه با آمریکا و چند کشور اروپایی، 
ســفارت آمریکا در روسیه از تعیین وقت مصاحبه برای صدور ویزا خودداری 
کرد. میخائیل مامیاشویلی رییس فدراسیون کشتی روسیه با بیان این مطلب 
اظهار کرد: این اتفاق به دلیل مســایل غیر ورزشی از سوی دولت آمریکا رخ 
داده و اجازه حضور کشــتی گیران روس در جام جهانی آمریکا داده نشد. البته 
فدراسیون کشتی آمریکا تالش زیادی برای حل این مشکل و سفر تیم روسیه 
به آمریکا انجام داد و این اتفاق خللی در رابطه خوب فدراسیون های کشتی دو 

کشور نخواهد داشت.

چالش

از لیورپول و قاهره تا تهران؛
 از محمد صالح تا ناصر حجازی 

حمیدرضا صدر به درخشش محمد صالح در لیورپول و حضور غیرمنتظره اش 
در انتخابات ریاست جمهوری مصر پرداخته... 

مصری ها طی روزهای سپری شده دو مسیر موازی در دو دنیای ظاهرا دور از هم 
را پیموده اند. در انتخابات ریاست جمهوری مصر شرکت کرده اند و رکورد شکنی های 
محمد صالح در فوتبال انگلیس را پی گرفته اند. بازیکن شان را با ترکیب نیشداری 

قرار داده اند کنار سیاست پیشگان.
برای آنها ورزش مثل همیشه به صورت نمادین در مسابقه محبوبیت و همین 
طور مسابقه دهن کجی به سیاست پیشگان در صف اول قرار گرفته. فتاح ال اسیسی 
برای دومین دوره پیاپی رییس جمهور مصر خواهد بود، همان سیاستمداری که نود 

و دو درصد آرا را به خود اختصاص داد.
نامزد دوم موسی مصطفی با فقط سه درصد آرا بوده، ولی سومین نفری که نامش 
روی برگه های انتخاباتی آمده خودش را نامزد هم نکرده بوده. او جایی دور از مصر قرار 
داشته، در انگلیس، در شهر لیورپول. او: محمد صالح. مصری ها نام محمد صالح را 
روی بیش از یک میلیون برگه انتخاباتی نوشتند تا از یک سو نیشی به سیاست باره ها 

بزنند و در سوی دیگر دلبستگی شان به ستاره فوتبالی شان را هم به رخ کشند.
محمد صالح همان بازیکنی بوده که برای هیچ یک از دو تیم بزرگ و پرطرفدار 
مصر بازی نکرده، نه برای االهلی و نه برای زمالک. ولی همان بازیکنی بوده که با 
ضربه پنالتی دقیقه ۹4 مصر را برابر کنگو پیروز کرده و مصری ها را پس از بیست و 
هشت سال راهی جام جهانی کرده. همان بازیکنی که با درخشش غیرمنتظره اش در 
لیورپول نام مصر را بیش از هر زمانی سر زبان انداخته. او برای لیورپولی ها شده سلطان 

مصری، سلطانی که رکوردها را از هفته ای به هفته دیگر جابه جا کرده.
سلطان این هفته دروازه کریستال پاالس را چهار دقیقه به پایان بازی فتح کرده، 
زمانی که بازی در آســتانه تمام شدن با تساوی یک- یک بوده  ولی او در آستانه 
دروازه وین هنسی سنگربان پاالس ظاهر شده و با پای ضعیفش ضربه تمام کننده 
را نواخته، با پای چپ. نواخته و آه از نهاد طرفداران روی سکوهای سلهرست پارک 
که برای دور شدن از منطقه سقوط به کسب یک امتیاز دل بسته بودند درآورده... 
آن پیروزی، کلوپ را در صدمین بازی که رهبری لیورپول در لیگ برتر را برعهده 
داشته به پیروزی رسانده. رکورد ششصد و هفت پیروزی لیورپول در لیگ یک و 
لیگ برتر را- کنار آرسنال، بیشتر از هر باشگاهی در تاریخ فوتبال انگلیس- را بر 
جای گذاشته، و در کنار همه آنها تعداد گل های صالح در لیگ را رسانده به ۲۹ 
گل. چهار گل بیشتر از هری کین در تاتنهام، هشت گل بیشتر از سرجیو آگوئرو در 

منچسترسیتی. چهارده گل بیشتر از روملو لوکاکو در منچستر یونایتد.
لیورپولی ها برای سلطان مصری هورا کشیده اند. سلطان که در لیگ فقط دروازه 
منچستر یونایتد و سوانسی را باز نکرده و یک تنه بیش از سوانسی،  هادرزفیلد، برنلی 
و برایتون گل زده. گل برابر پاالس مترادف بوده با ۳7 گل سلطان در همه رقابت ها، 
با پشت سر گذاشتن رکورد ۳۶ گل رابی فاولر برای لیورپول در تاریخ لیگ برتر، با این 
تفاوت بزرگ که سلطان طی چهل و یک بازی به این رکورد رسیده و فاولر طی پنجاه 
و سه دیدار. سلطان در آستانه گذر از رکورد چهل گل یان راش فصل ۱۹۸۶-۱۹۸7 
قرار گرفته. سلطان، رهبری لیورپول در چهارشنبه شب طی نبرد با منچستر سیتی در 
یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان برعهده خواهد داشت و یکشنبه در گودیسون پارک 
به مصاف اورتون خواهد رفت... و دو ماه بعد پرچم مصر را در جام جهانی باال خواهد 
برد. جایی که هکتور کوپر در مصاف با روسیه، اروگوئه و عربستان به او دل خواهد 
بست. جایی که مصری ها برای » President Mo«- لقب دیگر سلطان- هورا 

خواهند کشید. همان بازیکنی که خودش را غیر سیاسی خوانده.
محمد صالح یا ناصر حجازی؟ سیاست یا فوتبال؟

سیاستمداران همیشه و همه جا از نردبان ورزش باال رفته اند و در عین حال 
تالش کرده اند در مسابقه فتح قلوب محبوبیت شان را نادیده بگیرند... همین دیروز 
بود که ناصر حجازی، سنگربان افسانه ای فوتبال ایران، به بهانه فوتبال و همین طور 
محبوبیتش نیشی زد به ناکارآیی سیاست پیشگان. جلو آمد و خودش را برای شرکت 
در انتخابات ریاست جمهوری ایران سال ۱۳۸4 نامزد کرد. گفت اگر صالحیتش را 
تایید کنند سی میلیون رای خواهد آورد، ولی شورای نگهبان صالحیتش را رد کرد. 
رد کرد و در پایان انتخابات، محمود احمدی نژاد را به عنوان رییس جمهور معرفی 
کردند. حجازی شش سال بعد در بهار ۱۳۹۰ کمی پیش از وداع ابدی اش در پورتال 
شخصی اش شرایط اقتصادی کشور را به نقد کشید و یارانه  های ماهی چهل هزار 

تومانی را بی ثمر خواند.
ورزش و سیاست گره می خوردند، دوباره و دوباره. گره می خوردند و فاصله ای 
بین صالح که نامش بر برگه های باطله انتخابات مصر نقش بست و حجازی که 
نامش بر برگه های انتخاباتی نیامد وجود نداشت. ورزش چه نخواسته مثل صالح و 
چه خواسته بسان نامزدی بی ثمر حجازی، سیاست پیشگان را به چالش می کشید، 

دوباره و دوباره.

جودو گرندپری تفلیس؛

پایان کار ایران با مدال نقره محجوب
پرونده تیم هفت نفره جودو ایران در رقابت های بین المللی گرجستان با کسب 

یک نشان نقره توسط جواد محجوب و حذف شش جودوکار دیگر بسته شد.
سومین مرحله از رقابت های گرندپری در سال 
۲۰۱۸ با حضور ۳۰۲ جودوکار از ۲۵ کشور جمعه 
گذشته به میزبانی گرجستان در تفلیس آغاز و 
عصر دیروز با شــناخت تیم ها و نفرات برتر به 
کار خود پایان داد که تیم کشورمان با تک نقره 
محجوب در مکان ششم ایستاد. گرجستان با پنج 

طال، سه نقره و پنج برنز قهرمان شد.
بعد از حذف علیرضا خجسته، سیدمهرداد 
زمانــی، محمد محمدی بریمانلو و کناره گیری 
محمد عباس نژاد به دلیــل برخورد با نماینده 

اسراییل طی چند روز گذشته، تیم اعزامی کشورمان یکشنبه گذشته در روز پایانی 
سه نماینده داشت که حاصل تالش آنها یک نشان نقره بود.

وحید نوری در وزن ۹۰- کیلوگرم ابتدا به مصاف آبلیان از ارمنستان را در یک 

دقیقه و ۳4 ثانیه ضربه فنی کرد و سپس برابر رافائیل ماچدو از برزیل بازنده و از دور 
مسابقات کنار رفت. رامین صفویه در وزن ۱۰۰- کیلوگرم نیز همان دور نخست در 
دو دقیقه و ۵۰ ثانیه در مبارزه با الشا تاوالری از گرجستان ضربه فنی شد و از جدول 
رقابت ها خارج شد.  اما جواد محجوب ۱۰۰+ کیلوگرم بعد از یک دور استراحت با سه 
پیروزی و یک شکست به نشان نقره دست پیدا کرد. وی ابتدا در فاصله چهار ثانیه به 
پایان وقت قانونی سوسالن بوستانوف از روسیه را 
ضربه فنی کرد و در ادامه حمزه اوچانی از فرانسه 
را در مدت 44 ثانیه با ضربه فنی شکست داد و 

به نیمه نهایی راه پیدا کرد. 
جودوکار سنگین وزن کشورمان در این مرحله 
اونیس بوغادزه از کشور میزبان را در دو دقیقه 
و 44 ثانیه با ضربه فنی از پیش رو برداشــت و 
به دیدار نهایی راه پیدا کرد. محجوب در مبارزه 
برای کسب مدال طال برابر گورام تششویلی دیگر 
نماینده میزبان با طالی مسترز و قهرمانی اروپا 
۲۰۱7 را شکست خورد و روی سکوی دوم ایستاد و نقره گرفت. اعضای تیم ملی 
کشورمان بعد از تمرین در اردوی مشترک تفلیس، راهی آنتالیا شده تا در چهارمین 

گرندپری سال ۲۰۱۸ شرکت کنند. 

رویداد

قلعه نویی: ذوب آهن در گروه مرگ قرار دارد
امیر قلعه نویی در نشست خبری پیش از بازی با الدحیل قطر اظهار کرد: به 
تیم الدحیل و همراهان شــان خوشامد می گویم. امیدوارم فردا مثل بازی رفت 
شاهد یک مسابقه خوب باشیم و همه لذت ببرند. الدحیل تیم کاملی در غرب 
آسیاســت. قبال هم گفتم این گروه گروه مرگ است. به همه ثابت شده است. 

الدحیل امکانات و کادرفنی خوبی دارد.
وی افزود: در بازی رفت هم می توانستیم برنده شویم اما چند اشتباه باعث 
شد که از دقیقه 7۰ بازی را ببازیم. تیم ما شرایط خوبی دارد. بازیکنان از نظر 
روحی و روانی و بدنی در شرایط خوبی هستند. اگر بتوانیم ارتباط خطوط شان 

را قطع کنیم، می توانیم به پیروزی برسیم.
وی ادامه داد: همانطور که ما از میزبانی تیم قطری تشکر کردیم، انتظار داریم 
الدحیل هم از میزبانی خوب و امنیت کشورمان تشکر کنند و واقعیت ها را در 
بازگشت از سفرشان بازگو کنند. سرمربی ذوب آهن در مورد اینکه چه تدابیری 
برای فرصت سوزی بازیکنانش در نظر گرفته، گفت: همانطور که می دانید ذوب آهن 
تیم هجومی است. اما سال اول است که در ذوب آهن هستم و برای تغییر نگرش 
تیم نیاز به زمان داریم. همانطور که منچسترسیتی هزار درصد تغییر کرده است. 
ما با تمریناتی که انجام داده ایم، سعی کردیم تمرکزمان را باال ببریم و نگرش تیم 
برای تغییر به زمان زیادی نیاز دارد. مرتضی تبریزی در این فصل به اندازه کل 

عمرش گلزنی کرده است. قلعه نویی در مورد مقایسه ذوب آهن و الدحیل قطر 
تاکید کرد: از نظر بودجه ای در بین ۱۶ تیم غرب آسیا در رده پانزدهم بوده ایم و 
از نظر هزینه ای با تیم الدحیل قابل قیاس نیست. من در سال ۸۵ و ۸۶ در قطر 
بازی می کردم و در آنجا دو جام قهرمانی هم آوردیم و از همان موقع قطری ها 
برای پیشرفت فوتبال شان برنامه ریزی کرده اند. آنها تاکنون دو جام ملت ها برگزار 

کرده اند و یک جام جهانی هم میزبان هستند.
وی خاطر نشــان کرد: تیم هایشان پیشــرفت کرده اند اما می خواهم بگویم 
اگر الدحیل صدرنشین است، فوتبال قطر مدیران برنامه ریز دارد و فوتبال شان 

پیشرفت کرده است.
وی در مورد تمرینات و اردوهای همزمان با عید نوروز و چالش برای مربیان 
و بازیکنان تصریح کرد: خیلی ممنون این سوال را پرسیدید. دو نگرش این سوال 
دارد اگر بازیکن حرفه ای باشد که متاسفانه بازیکنان ایرانی حرفه ای نیستند و پنج 
روز تعطیل هستند اما انگار ۵۰ روز عقب هستند. وقتی لیگ شروع شد دیدید که 
تیم ها چه شرایطی داشتند. بازیکنان خودمان را قبل از رفتن  وزن کردیم و بعد 
از بازگشت از تعطیالت هم وزن کردیم که بهتر است نگوییم چقدر وزن داشتند! 
وی افزود: از هواداران خواهش می کنم به ورزشگاه بیایند جای تعجب است که 
در حال حاضر در رده دوم لیگ هستیم. چرا تماشاگران به ورزشگاه نمی آیند؟! 

ایراد را بگویند تا ما آن را برطرف کنیم.

فوتبال ایران

سال چهاردهم   سه شنبه 14 فروردین 1397    شماره  3881

نگاه حرف و حدیث

درآمد باشگاه ها برای هر بازیکن در جام جهانی
طبق اعالم رسمی فدراسیون فوتبال هر بازیکن که در فهرست تیم ملی برای 
جام جهانی روسیه باشد، به ازای هر روز ۸۵۳۰ دالر و تا پایان مرحله گروهی ۱۳۰ 
هزار دالر برای باشگاه خود درآمد ایجاد می کند. اما داستان چیز دیگری  است.

روز ۳۱ اکتبر سال ۲۰۱7، فیفا میزان و نحوه محاسبات پرداختی ها را رسما به 
همه فدراسیون ها ابالغ کرده است. فیفا توضیح داده که برای جام جهانی روسیه، 
مبلغ ۲۰۹ میلیون دالر جهت تقسیم بین باشگاه هایی که بازیکنان شان را در 

اختیار تیم های ملی گذاشته اند، اختصاص داده است.
تنها رقمی که در خبر سایت فدراسیون فوتبال ایران درست درج شده، ۸۵۳۰ 
دالری است که به ازای هر روز حضور بازیکن در اردو به باشگاهش تعلق می گیرد. 
اما فدراسیون توضیح نداده که تعداد این روزها از دو هفته پیش از افتتاحیه تا 

یک روز بعد از آخرین بازی هر تیم ملی محاسبه می شود  یعنی ۲4۵۰۰ روز برای 
مجموعه ۳۲ تیم حاضر و حدود ۲۸ روز برای هر تیمی که قادر به صعود از مرحله 
گروهی نشود. بنابراین سهم حداقلی تیم ها ۲۳۵۰۰۰ دالر به ازای هر بازیکن 

می شود که نزدیک به دو برابر آن مبلغی است که فدراسیون اعالم کرده است.
اما این همه ماجرا نیســت. مبنای محاسبات فیفا وضعیت اشتغال دو سال 
گذشته بازیکن است و به عنوان مثال اگر بازیکنی که نامش در فهرست نهایی 
ثبت شده، تابستان گذشته از باشگاهی به باشگاه دیگر نقل مکان کرده باشد 
هر دو باشگاه از این حضور سود می برند و باید به نسبت روزهای تحت قرارداد، 
مبالغ پرداختی را بین خود تقسیم کنند. بدین ترتیب این موارد شامل بازیکنانی 
چون رامین رضاییان، کاوه رضایی یا مهدی طارمی هم می شود و باشگاه های 
استقالل و پرسپولیس این حق را دارند که برای بودجه فصل آینده خود روی 

این دریافتی ها حساب باز کنند.

تاتنهام با درخشــش دله آلی پس از 
سال ها توانست چلسی را در استمفورد 
بریج شکست دهد. در حساس ترین دیدار 
این هفته لیگ برتر انگلیس چلســی و 
تاتنهام در ورزشگاه استمفورد بریج دربی 
لندن را برگزار کردند که در نهایت با برتری 

سه بر یک اسپرزها به پایان رسید.
جایگاه دو تیم در جدول این بازی را به 
جنگ برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان 
اروپای فصل بعــد تبدیل کرده بود چرا 
که پیش از آغاز این مســابقه تاتنهام با 
۶۱ امتیاز در جایگاه چهارم و چلســی 
میزبان با ۵۶ امتیاز در رتبه پنجم جدول 

جای داشتند.
دقایق نخســت این دیــدار فوتبال 
متعادلــی را از هر دو تیم شــاهد بودیم 
و حمالت جســته گریخته ای نیز روی 
دروازه ها ترتیب داده می شد تا اینکه دقیقه 
۱۸ بازی مارکوس آلونسو هافبک توپ را 
درون دروازه اسپرزها جای داد ولی کمک 
داور این دیدار به اشتباه پرچم خود را باال 
برد تا گل شــیر های لندنی مردود اعالم 
شود. پس از این صحنه شاگردان کونته 
فشار حمالت خود را افزایش دادند تا اینکه 
دقیقه ۲۹ این دیدار آلوارو موراتا از روی 

خروج اشتباه لوریس دروازه بان تاتنهام گل 
اول این دیدار را به ثمر رساند.

پس از گل تیم میزبــان ۱۵ دقیقه 
پایانی نیمه اول بازی به تعادل کشــیده 
شد و در حالی که بازیکنان دو تیم خود 
را برای حضور در رختکن آماده می کردند 
کریستین اریکسن ستاره دانمارکی تاتنهام 
شوتی دیدنی را روانه دروازه چلسی کرد 
تا توپ در میان بهت کابایرو به گل تبدیل 
شــود تا نیمه اول این دیدار با تســاوی 
یک- یک به پایان برسد، اما نیمه دوم این 
بازی از آن دله آلی  هافبک جوان اسپرزها 
بود، پس از اینکه دقایق ابتدایی نیمه دوم 
دو تیم چند حملــه را انجام دادند، آلی 
با فراری زیبا به قلب دفاع چلســی زد و 
توانست با یک ضربه دقیق گل دوم تیمش 

را به ثمر برساند.
دله آلی که صدمین بازی خود را در 
جزیره برای تاتنهام انجام می داد چند دقیقه 
بعد  گل ســوم تیمش و گل دوم خود را 
در این دیدار به ثمر رساند تا کار آنتونیو 
کونته برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان 
بسیار دشوار شود. پس از این گل توپ و 
میدان یک بار دیگر به تیم میزبان رسید 
تا برای جبــران گل خورده تالش کند. 

پوچتینو سرمربی اسپرز ها هم برای اینکه 
فشار حمالت چلسی را بگیرد هری کین 
مهاجم اصلــی خود را که مدت ها بود از 
مصدومیت رنج می برد به زمین مسابقه 
فرستاد تا خیال هواداران انگلیس از حضور 

او برای جام جهانی راحت شود.
آنتونیو کونته در دقایق پایانی این دیدار 
چند تغییر برای برای عوض کردن نتیجه 
انجام داد که مهم ترین آن به بازی آوردن 
الیــور ژیرو بود، اما در نهایت این دیدار با 
برتری ســه بر یک تیم مهمان به پایان 
رسید تا این تیم پس از ۲۸ سال در این 
ورزشگاه به برتری برسد. با این سه امتیاز 
تاتنهام ۶4 امتیازی شد تا جایگاه خود را 

در رتبه چهارم جدول تثبیت کند.
اعتراف کونته  �

آنتونیو کونته در پی شکست سه بر یک 
خانگی یکشنبه شب گذشته شاگردانش 
مقابل تاتنهام در هفته سی ودوم لیگ برتر 
انگلیس گفت: در نیمه اول بازی واقعا خوبی 
را به نمایش گذاشتیم. اگر با نتیجه دو بر 
صفر نیمه اول را به پایان می بردیم، به نظر 
نتیجه عادالنه تری از تساوی یک- یک 
بــود. در نیمه دوم بازی را عالی شــروع 
کردیم، امــا گل دوم را دریافت کردیم و 
همین باعث شد تا اعتمادبه نفس مان را از 
دست بدهیم. در آن شرایط هم بازگشت 
به بازی خیلی دشوار بود. جای تاسف دارد 
که در این دیدار تن به شکست دادیم، چون 
می توانستیم با پیروزی در آن فاصله مان با 
تاتنهام در جدول رده بندی را کاهش دهیم. 
سرمربی ایتالیایی چلسی که تیمش با این 
نتیجه با ۵۶ امتیاز در رده پنجم جدول 
باقــی ماند و اختالفش با تاتنهام چهارم 
جدولی به هشت امتیاز افزایش پیدا کرد، 
تاکید کرد: با این شرایط کسب سهمیه 
لیگ قهرمانان اروپا برای فصل آینده خیلی 
دشوار شد. به اعتقاد من، ما در فصل جاری 
موقعیت های زیادی در بازی های خود خلق 
کردیم  اما از آنها استفاده الزم را نبردیم. 
فصل گذشته اما در زدن ضربات آخر دقت 
بیشتری داشتیم. در این دیدار تاتنهام این 
کار را کرد و از موقعیت های خود بهتر بهره 
برد. با این وجود تا پایان فصل برای کسب 
سهمیه لیگ قهرمانان خواهیم جنگید. 
باید در تمام بازی های باقیمانده سه امتیاز 
را کسب کنیم و ببینیم در پایان چه اتفاقی 

خواهد افتاد.
پیروزی پس از ۲۸ سال  �

سرمربی تاتنهام پس از برتری تیمش 
مقابل چلســی به تمجید از شاگردانش 

پرداخت. مائوریسیو پوچتینو سرمربی 
تاتنهام پس از پیــروزی تیمش مقابل 
چلسی در استمفوردبریج با BBC صحبت 

کرد.
بعد از ۲۸ سال کســب پیروزی در 
استمفوردبریج اتفاق مهمی است. امروز، 
روز خوبی برای همه ما، هواداران و بازیکنان 
است و نسبت به این موضوع احساس غرور 
می کنیم. ما کنترل بــازی را در اختیار 
داشتیم، اما چلسی موقعیت های بیشتری 
خلق کرد و به گل نیز رســید، اما نیمه 
دوم خیلی بهتر بازی را مدیریت کردیم 
و توانستیم به پیروزی ای که شایسته اش 
بودیم، دست پیدا کنیم. سعی کردیم بازی 
را تغییــر دهیم و با تغییراتی که دادیم، 
ارتباط خوبی میان بازیکنان برقرار کردیم 
و توانستیم توپ را بهتر جا به جا کنیم. 
بعد از بازی وقتی پیروز می شوید، متوجه 
می شوید که تصمیم تان درست بوده است. 
بازیکنانم شایسته تمجید هستند؛ آنها بعد 
از عقب افتادن، شخصیت خوبی از خود 
نشان دادند و امروز، روزی است که باید به 

خودمان ببالیم. 
او اســتعداد فوق العاده ای دارد و هیچ 
وقت نســبت به اســتعداد او تردیدی 
نداشته ام. بازیکنان جوان نیاز به فضا دارند 
که بتوانند خود را نشان دهند. فشار زیادی 
روی آنها وجود دارد. اما در نهایت او نیاز 
ندارد چیزی را به من یا تاتنهام ثابت کند. 
او فقط انتظارات را باال می برد و بسیار برای 

او خوشحال هستم.
کارشــناس اسکای اسپورت  معتقد 
است کونته بی صبرانه منتظر جدایی از 
چلسی است. جان لوکا ویالی کارشناس 
اسکای اسپورت و هم تیمی سابق آنتونیو 
کونته پس از شکست سه بر یک چلسی 
برابر تاتنهام در خصوص وضعیت کونته 
در چلسی گفت: کونته نمی تواند بیشتر 
از این برای جدایی از چلسی صبر کند. 
او نمی تواند جایی که در خرید و فروش 
بازیکن با او  مشــورت نمی کنند حضور 
داشته باشد. واقعیت این است که چلسی 
نیاز به یک مربی دارد که فقط عضوی از 
باشگاه باشد. نمی دانم کونته کجا خواهد 
رفت چه تیم ملی ایتالیا چه پاری  سن ژرمن، 
او جایی را پیدا خواهــد کرد که دوباره 
موفقیت های مهمی را به دســت آورد. 
صف طوالنی از پیشنهادات منتظر کونته 
خواهد بود. آنتونیو کونته در نخستین فصل 
حضورش در چلسی این تیم را قهرمان 

لیگ برتر انگلیس کرد.

پیروزی تاتنهام در قلمرو شیرها با دبل دله آلی؛

کونته در انتظار جدایی
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نماینده تهران در مجلس:
 فاسد خواندن زنان معترض منصفانه نیست

پروانه سلحشــوری، رییس فراکســیون زنان مجلس 
می گوید فاســد خواندن زنان معترض به حجاب منصفانه 
نیست. سلحشوری از تالش فراکسیون زنان مجلس برای 
تشکیل جلسه ای برای بررسی اعتراض ها به حجاب اجباری 

خبر داد.
پروانه سلحشــوری، نماینده مــردم تهران در مجلس 
شــورای اســالمی می گوید اعتراض به حجاب اجباری، 
اعتراضی است که به مجلس برمی گردد.  پروانه سلحشوری 
که رییس فراکســیون زنان مجلس است، در گفت وگو با 
پایگاه اطالع رســانی و خبری جماران تاکید کرد:  مجلس 
است که قانون وضع کرده و این مجلس است که در صورت 

ضرورت باید قانون را تغییر دهد و اصالح کند. 
وی در این گفت وگو که دیروز منتشــر شــد، از تالش 
فراکســیون زنان مجلس برای تشکیل جلسه ای با حضور 
جامعه شناسان، قوه قضاییه و دولت برای بررسی اعتراض ها 

به حجاب خبر داد. 
پروانه سلحشوری با اشاره به اعتراض های اخیر به حجاب 
اجباری گفت:  این معترضان نه ضد نظام هستند، نه فاسد و 
نه جاسوس. اینها به یک موضوعی فقط »معترض« هستند. 
به نظر من گناه بزرگی اســت دختــری را که به حجاب 

اعتقادی ندارد به جرم »فساد« بازداشت کنیم. 
نماینــده مردم تهران خواســتار تعامل مســووالن با 
معترضان و برخورد  مالیم  با آنها شد و افزود:  باالخره باید 
راهکار موثری را در این خصوص پیدا کرد، زیرا این مطالبه 
بسیاری از زنان است که سال هاست با آن مواجه هستند.  

ساماندهي حريم قلعه فلك االفالك

حسام الدین آشنا در بازدید از قلعه تاریخي فلک االفالك اظهار 
کرد: به نظر مي رسد آزاد شدن فضایي که مربوط به ارتش بوده 
کمک قابل توجهي به راحتي و آسایش گردشگران کرده است . 
او با اشــاره به ساماندهي کامل حریم این قلعه، تصریح کرد: 
در آینده نیز آزادســازي فضاي مربوط به سپاه انجام مي شود و 
ظرفیت هاي کامل قلعه را بــه همراه یک طرح جامع خواهیم 

دید . 
آشــنا اضافه کرد: امیدوارم قلعه فلک االفالك و بقیه میراث 
فرهنگي لرستان براي همه مردم هم قابل دسترس باشد و هم 

در نگهداري و حفاظت آن کوشا باشیم . 
او گفت: تا آنجا که من مطلع شدم، سازمان برنامه و بودجه 
وارد توافقات اجرایي با نهادهاي نظامي شده و هزینه همین مقدار 
آزادسازي پرداخت و 40 درصد هزینه مربوط به سپاه هم پرداخت 

شده که در آینده تکمیل خواهد شد . 
مشاور رییس جمهور در پایان گفت: فکر مي کنم عالقه مندي 
ایرانیان به ایران شناسي و کشف گذشته خودشان ارتباط مستقیمي 

با افتخار ما به هویت ملي و تاریخ پرافتخارمان دارد . 

آرزوي خداحافظي 
اميرحسين ميراسماعيلي- سالي 
دیگر بر عمر ما افزوده شــد و قصد دارم 
در همین شروع کار آرزو کنم که شاهد 
وقوع این چهار اتفاق در ســال پیش رو 
باشیم تا کام مان قند و عسل باشد . البته 
تحقق تمام این آرزوها کمي محال است 

و در حد ســوییس، اما اگر یکي از آنها هم عملي شود بسي 
فرخنده خواهیم شد . 

آرزوي اول این اســت که تصمیم گیــران اصلي مملکت 
تندروي را کنار بگذارند . اصال تا وقتي مي شــود آهســته و 
پیوسته پیش رفت چرا بدو بدو؟ به کجا مي خواهید برسید؟ 
خودتان پشت تریبون هاي هفتگي از وضعیت وخیم اقتصادي 
مي گویید و اینکه دولت کاري نکرده، آن وقت باز در ادامه گیر 
مي دهید به کنســرت و شادي و حرکات موزون؟ خب مردم 
مي خواهند برقصند تا همان مشــکالت اقتصادي را فراموش 
کنند و اگر شما همچنان مانع این کار شوید، فکر نمي کنید 
که همین مردم به فکر کارهاي خطرناك تر بیفتند و پایشان 
بخورد به پایه صندلي شما؟ پس هرچه شل تر بگیري دردش 

کمتر مي شود جناب تندرو . 
آرزوي دوم هم درمان بیماري فراموشي جناب رییس جمهور 
اســت . قرار بود اقتصاد را درست کني آقاي روحاني، اما حاال 
اقتصــاد دارد مــا را درســت مي کند . حــرف از رفع برخي 
محدودیت ها و خم شدن میله ها و آزادي هاي اجتماعي براي 
زنــان بود که، نبود؟ پس دیگر دســتگیري80 نفر از اعضاي 
شرکت کننده در تجمع »سکوت« مقابل وزارت کار را چطور 
هضم کنیم؟ دســتگیري زنان در مقابل ورزشــگاه آزادي را 
چطــور؟ حس نمي کنید هرچه بیشــتر به جلو مي رویم این 

بیماري فراموشي هم حادتر مي شود؟
آرزوي سوم اما ایجاد حس تقصیرپذیري در تمام مسووالن 

است . 
به خدا یک عذرخواهي یا استعفا خار ندارد و سایر مقامات 
در کشورهاي غربي که مثال به خاطر پرداخت نکردن هزار دالر 

مالیات استعفا مي دهند، از سیاره اي دیگر نیامده اند .
 از ستاد مدیریت بحران و هالل احمر شروع کنید تا صاحب 
کشتي سانچي و مدیران وزارت کار و ارشاد و  .  .  . که همه در 
برابر حوادث گوناگون و تندروي افراطي ها فقط بلدند خوب 
نگاه کنند و تاسف بخورند و اینکه بسیاري از زلزله زده ها هنوز 
در چادرند یا فیلم ها و کنسرت ها لغو مجوز مي شوند، به سکان 

کشتي آقایان هم نیست . 
و آرزوي آخر نیز خداحافظي است، خداحافظي با باعثان 

غم و ناامیدي و گرسنگي و تاریکي . 

فیلم جديد اسپیلبرگ در گیشه موفق شد

فروش موفق ۵۳ میلیون دالري »بازیکن شماره یک آماده« 
در باکــس آفیس آمریــکا در تعطیالت عید پاك و آخر هفته 
نشان دهنده موفقیت استیون اسپیلبرگ در کار جدیدش است . 
فیلم اسپیلبرگ که از سوي کمپاني برادران وارنر تهیه شده با 
نمایش در 4۳۲4 سالن سینما موفق به فروشي ۵۳ میلیون دالري 
در سینماهاي آمریکا شد . این فیلم از پنجشنبه راهي اکران شد 
و توانست با توجه به تعطیالت عید پاك، جایگاه نخست باکس 
آفیــس را از آن خود کند . این فیلم فانتزي در دنیاي واقعیت 
مجازي با امتیاز ۷۶ درصد در سایت روتن تومیتوز روبه رو شده 
و در بازار بین المللي نیز فروشي ۱۲8 میلیون دالري را ثبت کرده 
است . »بازیکن شماره یک آماده« بر مبناي رماني از ارنست کالین 
ساخته شده و تاي شریدان، اولیویا کوك، بن مندلسون، مارك 

رایلنس، سایمون پگ و تي . جي . میلر بازیگران آن هستند . 
این فیلم تنها در چین موفق به فروشي ۶۱/۷ میلیون دالري 
شد و در ۱8۲00 سالن سینما به نمایش در آمد . در کره جنوبي 
نیز این فیلم دومین اکران اول پرفروش تاریخ آن کشور را به نام 
خود کرد و 8/۱ میلیون دالر از نمایش در ۱0۷۹ سالن سینما 
کسب کرد . در بریتانیا این فیلم ۷/۳ میلیون دالر از نمایش در 
۱۲۵۱ ســالن سینما کسب کرد و در روسیه ۶/۱ میلیون دالر 
از نمایش در ۲۷۹۳ سالن سینما به دست  آورد . در فرانسه نیز 
این فیلم در ۷۱۹ ســالن سینما به نمایش درآمد و ۶ میلیون 

دالر فروش کرد . 
فیلم بعدي باکس آفیس آمریکا »رنجش تایلر پري« است 
که با فروش ۱۷ میلیون دالري از نمایش در ۲00۶ سالن سینما 
این جایگاه را کسب کرده است . »پلنگ سیاه« نیز جایگاه سوم 
را در اختیار گرفت و با فروش ۱۱ میلیون دالر دیگر از نمایش 
در ۲۹88 سالن سینما فروش خود را در آمریکاي شمالي از مرز 
۶۵0 میلیون دالر عبور داد . »من مي توانم تنها تصور کنم« نیز با 
فروش ۱0/۵ میلیون دالر دیگر، از نمایش در ۲۶48 سالن سینما 

مکان چهارم باکس آفیس آمریکا را به خود اختصاص داد . 

سالي كه نكوست...
هومن جعفري- سال نود و هفت را با 
تصادف و ترافیک و کشتن حیوانات و آتش 
زدن جنگل ها توسط شهروندان آریایي آغاز 
کردیم! خدا رحم کند به این که از چنین 
بهاري چه زمستاني در بیاید! تا اطالع ثانوي 
از خانه بیرون مي روید شاتگان همراه تان 
باشد . یک دفعه دیدید همه یک دفعه زامبي شدند! از این ملت 

آریایي هیچ چیز بعید نیست!
و این که یک تشــکري هم کنیم از دوســتان در ســریال 
پایتخت که لطف کردند و به ما ترکیه نرفته ها نشان دادند که تا 
االن چه کالهي سرمان رفته بود که پول هایمان را صرف دیدن 
شهرهاي کشور خودمان کردیم! به قارداش هایمان در ترکیه سالم 
مي رسانیم و اطالع مي دهیم که یکدانه سفر الکچري همراه با 
قاچاق لباس به داخل کشور براي ما کنار بگذارند که به محض 
اینکه دست مان به دهن مان رسید جبران کنیم! کجا برویم بالن 

سوار شویم بهتر از ترکیه؟

نويسنده »باغ  بي حصار« درگذشت
ز  ا زریــن  محمــد   
نویسندگان پیشکسوت ایران 
که در سال هاي دهه هشتاد 
با انتشــار کتاب هاي »باغ 
 بي حصار«، »جایي چراغي 
روشن است«، »کلبه اي باالي 
کوه«، »اسب در پارکینگ«، 
»تابســتان بچــه ماهي«، 
»آشیانه کالغ«، »حیوان« 
و »شب سودابه«، شناخته 
شده، پنجشنبه دوم فروردین 
۹۷ درگذشت .  بیشتر آثار 

محمد زرین در موسسه نشر خودش منتشر شده است . 
محمد زرین در پروفایل شــخصي خود نوشته است: »در 
خرم آباد به دنیا آمده ام، در بروجرد بزرگ شــدم تا دیپلم، این 
وسط یک سال هم مالیر بودم . چهار سال در دانشکده هنرهاي 
زیباي دانشگاه تهران گذشت . تا چند سالي فکر مي کردم این 
دوره بهترین دوره زندگي ام بوده است . حاال فکر مي کنم خیلي 
سر به هوا بودم و فرصت ها حالیم نبود . نه اینکه کار نکردم، مي شد 

بیشتر کار کنم، مي شد جدي تر بود . 
فارغ التحصیل که شدم احساس مجسمه ساز بودن داشتم اما 
ماجراجویي انگار به این احساس غلبه مي کرد . دو سال به عنوان 
ستوان وظیفه در جنوب گذشت . فکر مي کردم این دوره فقط 
باید بگذرد؛ اشتباه بود . در خاتمه خدمت چیزي دستم نبود جز 
یک گذران تکراري . باید از جایي امرار معاش مي کردم . ســال 
۱۳۵۱ رفتم تلویزیون . بــاز هم فکر مي کردم این یک گذران 
اســت و به وقتش برمي گردم سراغ کار اصلي خودم؛ کاري که 

مدرك هم داشتم . 
یک ســال مرخصي بدون حقوق گرفتــم رفتم آلمان در 
کونست آکادمي دوسلدورف؛ اینجا هم ماجراجویي غلبه داشت 
به آکادمي رفتن . برگشتم ایران . از گروه طراحان صحنه رفتم 
گروه نورپردازان . داشتم فکر مي کردم برگردم آلمان یا نه؛ انگار 
چشم به هم زدم که دیدم انقالب شد . سال ۵۶ یک نمایشگاه 
نقاشي داشتم در گالري نقش که آن وقت ها براي خودش خیلي 

آمبیانس داشت و حاال مي فهمم که این نبود!
بعد داستان نوشتم؛ این ها کتاب داستان هایي است که چاپ 
شده: باغ بي حصار، جایي چراغي روشن است، اسب در پارکینگ، 
نامه هاي صورتي، تابستان بچه ماهي، شب سودابه، کلبه اي باالي 
کوه، حیوان . یک رمان دارم که از سال ۱۳84 در ارشاد مانده . یکي 

هم سال ۱۳8۷ بردم ارشاد که رفت بغل دست آن یکي!
سال ۱۳۷۵ پایان کار در صداوسیما بود . حاال اسم خودم را 

گذاشته ام مسافر، هر روز راه مي روم«
مراســم تشــییع این هنرمند فقید در بهشت زهرا برگزار   

شد . 
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گــروه فرهنگی- اغراق نیســت اگر 
بگوییم سریال پایتخت در سالیان گذشته 
پرمخاطب ترین سریال ساخت تلویزیون بوده 
است . سریالي به گارگرداني سیروس مقدم و 
تاثیرگذاري محسن تنابنده به عنوان بازیگر و 
نویسنده . اما این سریال از فصل سوم به بعد 
دچار تغییراتي شد . جنبه هاي تبلیغاتي در 
قصه پررنگ شد و فیلمنامه را تحت الشعاع 
قرار داد . حتما مخاطبان به یاد دارند که در 
پایتخت ۳ اغلب داستان حول محور اطلس 
مال بود . اینکه میزان تبلیغات در ســریالي 
عمومي که از شبکه هاي صداوسیما پخش 
مي شود به چه میزان مي تواند باشد بستگي 
به مرامنامه صداوســیما دارد . اما اینکه چه 
کاالیــي و چطور تبلیغ مي شــود قدري به 

میزان رضایت مخاطب هم بستگي دارد . 
سریال پایتخت نمونه بارز سوءاستفاده از 
اقبال مخاطبان و منحرف کردن ساخته اي قابل 
قبول است . تازه ترین فصل این سریال توسط 
موسسه »اوج« ساخته شده است ؛ موسسه اي 
که در چند سال گذشته با بودجه اي هنگفت 
وارد کار تصویر شده و توانسته چه در سینما، 
چه در تلویزیون و حتي در نمایش خانگي گوي 
سبقت را از دیگران برباید . موسسه اي که امسال 
چندین فیلم در جشنواره فجر داشت و امروز نیز 

چند سریال در دست ساخت و پخش دارد . 
ورود موسسه اي اینچنیني در حوزه تصویر 
به خودي خود دچار اشکال نیست . اما مي شود 
با نگاه به عملکرد و جهت گیري ساخته هایش 

در مورد آن نظر داد . 
سریالي براي گردشگري تركيه �

ســال ۹۷ از سوي مقام معظم رهبري به 
عنوان سال »حمایت از کاالي ایراني« نامگذاري 
شده است . شعاري که در توضیحش هم مردم 

و هم مسووالن خطاب قرار گرفتند . اما پخش 
ســریال پایتخت ۵ و قصه اش در مخالفت با 
نامگذاري ســال جدید و سیاست هاي کلي 
کشور است . سال هاست که مسووالن از سفر 
روز افزون مردم به شهرهاي ترکیه مي نالند . 
صنعت گردشگري ترکیه ساالنه میزبان چند 
میلیون ایراني است . حتي اضافه کردن تعرفه 
خروج هم نتوانســت موج حضور ایراني ها در 
ترکیه را کاهش دهد . حمالت تروریســتي، 
بمبگذاري، کودتا و مسایل دیگر هم از استقبال 
ایراني ها براي سفر به ترکیه کم نکرد . این در 
حالي است که شــهرهاي ایران با دارا بودن 
جاذبه هاي طبیعي و تاریخي مي تواند میزبان 

مردم باشد . 
در ایــن اوضاع پایتخت۵ دربســت در 
اختیار تبلیغ شهر آداناي ترکیه است؛ شهري 
ساحلي با هتل هاي آنچناني و رستوران هاي 
شلوغ . داستان پایتخت جوري جلو رفت که 
خانواده معمولي ســر از ترکیه در بیاورند . 
در فرودگاه اســتانبول بمبگــذاري رخ داد 
و هواپیماي حامل آنها به شــهر آدانا رفت! 
اتفاقي عجیب که هیچ گاه در واقعیت روي 
نخواهد داد . مسافت میان این دو شهر بسیار 
زیاد اســت و طبیعتا اگر قرار باشد هواپیما 
در فرودگاه دیگري فرود اضطراري کند به 
جنوب ترکیه و این شهر نخواهد رفت . باید 
مسووالن صداوسیما پاسخگو باشند که چرا 
پرمخاطب ترین سریال نوروزي صداوسیما 
قصه اش در جهت تبلیغ گردشگري ترکیه 
است؟ آیا مراودات مالي در میان بوده است . 
نقش سازندگان ســریال و سرمایه گذار در 
جهت گیري قصه چیست؟ سواالتي که شاید 

با مرور زمان به جواب برسند . 
در بخش تیتراژ پایاني سریال نیز چندین 
بار از بســیاري از موسسه ها و شخصیت هاي 
ترکیه اي تشکر شده که این موضوع موید وجود 
مناسبات مالي و کاري میان عوامل سریال با 

این افراد است . 
تنها یکــي از نام هایي که در تیتراژ پایاني 
به آن اشــاره شده است، موسسه یونس امره 
ترکیه است . این موسسه بزرگ ترکیه در حال 
حاضر به ریاست فردي به عنوان شرف آتش 
در بسیاري از شهرهاي جهان از جمله تهران 
نمایندگي و دفتر تبلیغاتــي راه اندازي کرده 
و در تعامل نزدیک بــا وزارت خارجه ترکیه 
رسالت تبلیغ ســفر به این کشور و افزایش 
تعامل مردم جهان با کشــور ترکیه را دنبال 
مي کند؛ موسسه اي که با حضور و حمایتش 
از ســریال پایتخت ۵ باید اعتــراف کرد در 

رابطه با کشور ایران رسالتش را به نحو احسن 
انجام مي دهد . 

با توضیحاتي که آمد، باید پرسید موسسه 
اوج که وابســتگي مالي و مدیریتي به یکي از 
نهادهاي نظامي کشور دارد، چگونه حاضر شده 

به حمایت مالي از این سریال بپردازد؟
منشــي مخصوص سعيد  � حضور 

كریميان
پایتخت قرار گذاشــته است تمام خط 
قرمزهاي صداوسیما را بشکند و کسي هم 
به آن اعتراض نکند . در قسمت هاي پایاني 
این ســریال خانمي ایرانــي زبان به عنوان 
مترجم حضور پیدا کرد و ۱0 دقیقه اي جلوي 
دوربین رفت . او خودش را در سریال ارمني 
خواند و کسي که در ایران بزرگ شده است . 
اما در تیتراژ سریال نامش نگین میرزایي درج 
شده بود . با پیگیري کنشگران فضاي مجازي 
مشخص شد او کسي نیست جز منشي سعید 
کریمیان رییس کشــته شــده شبکه جم ؛ 
شــبکه اي که به عنوان دشمن خانواده هاي 
ایراني شناخته مي شود و در سال هاي گذشته 
توانســته چند بازیگر و کارگردان ایراني را 

براي کار به ترکیه ببرد . 
نمایش خانمي ایراني بدون حجاب اولین 
بار اســت که در صداوسیما رخ مي دهد . اگر 
سازندگان این سریال بخش خصوصي بودند و 
هیچ ارتباطي با ارگان و نهادي دولتي نداشتند 
فرداي پخش تصاویر نگین میرزایي چه اتفاقي 
روي مي داد؟ در پخش تکرار این قسمت نام 
نگین میرزایي از تیتراژ سریال حذف شد اما 

کار از کار گذشته بود . 
تشویق به ازدواج كودكان؟ �

از دیگر اعتراضات به فصل جدید پایتخت 
ترویج ازدواج کودکان است . برادران دوقلوي 
هومن حاجي عبداللهي که در ســریال نقش 

رحمت را بازي مي کند خواســتگار دختران 
نوجوان نقي معمولي هستند . از همان قسمت 
اول ماجراي خواستگاري این دو برادر در سرال 
مطرح شــد و باعث واکنش مردم در فضاي 
مجازي شد . اما در ادامه محسن تنابنده به این 

اعتراضات پاسخ داد و گفت:
»هرگز این پدیده کثیف را تبلیغ نمي کنیم؛ 
منتقدان حاضر نیستند تا پایان سریال صبر 
کنند. در قســمت دهم سریال همه چیز حل 
مي شــود . مســاله ازدواج دختران کم سن را 
مطرح کردم چون مخالف سرسخت آن هستم و 

باالخره باید کسي آن را مطرح مي کرد.«
از اوج راضي هستم! �

سیروس مقدم کارگردان سریال پایتخت 
در مصاحبه اي در مورد همکاري با سازمان 
اوج گفــت: »واقعیت این بود که شــرایط 
تولیــد پایتخت ۵ به گونه اي بود که اگر ما 
حمایت نمي شــدیم نمي توانستیم پایتخت 
را با این شــرایط بسازیم چراکه کار سختي 
بود و از لحاظ نرم افزاري و سخت افزاري به 
تجهیزاتي احتیاج داشتیم اعم از تانک،  توپ 
و هلي کوپتــر . از طرفي چون بحث داعش 
در قصه بود،  اوج به لحاظ فکري با برگزاري 
جلسه ها و کارشناس هایي که در اختیار ما 
گذاشت، کمک کرد تا بتوانیم تسلط خوبي 
روي موضوع پیدا کنیم . در کل همکاري با 
اوج از نظر مادي و معنوي براي ما خوب بود . 
»پایتخت« سریالي است که از افراطي ترین 
آدم هــاي این جامعه تا ضد نظام ترین ها، از 
سلطنت طلب ها گرفته و . . . همه با آن ارتباط 
برقرار کرده اند . هدف اوج از ورود به این اثر 
کمک به وفاق ملي بوده است . سازمان اوج از 
طریق داستان و قصه اي که در »پایتخت« به 
تصویر کشیده مي شود، مي تواند اهداف خود 
را تحقق بخشد . ایرانیان منافع مشترکي در 
ملیت و دین دارند، از طرفي هم »پایتخت« 
به روابط درســت خانــواده و دفاع از آن و 
همچنین ارزش گذاري روي مســایل دیني 
و ملــي مي پردازد که همگــي از اهداف و 
 آرمان هاي اوج اســت . »پایتخت« تکلیفش 
مشخص اســت و رفتارهاي کاراکترهایش 
مبلغي براي زندگي صحیح ایراني اسالمي 
اســت . هدف سازمان اوج با ما همسو است 
و آنها هم مي خواهند فرهنگ درستي را به 

جامعه ارائه کنند .«
نقش داعش در پایتخت5 �

آن طور که قبل تر صحبت شده قرار است 
ماجراي خانواده معمولي به داعش هم برسد . 
اینکه روایت یک سریال چطور پیش مي رود 
به نویسندگان و سازندگانش بستگي دارد اما 
قبول آن از طرف مخاطب حرف دیگري است . 
سیروس مقدم در مورد حضور داعش در قصه 
گفته اســت: »باید ببینید تا متوجه شوید . 
درصدي نیســت که بگوییم یک درصد یا دو 
درصد است،  مهم جایگاه و اهمیت مساله است. 
ممکن است شما یک صحنه داشته باشید و به 
اندازه کل سریال اهمیت داشته باشد،  ممکن 
هم هست در سریالي صد تا سکانس ببینید، اما 

ارزش یک سکانس را هم نداشته باشد .«

 رضا بازي برون- 
مجسمه ساز، دکوراتور، 
نورپرداز، طراح، نقاش، 
نویسنده و در سال هاي 
اخیر انزواطلب، محمد زرین، در نخســتین 
روزهاي نوروز امسال درگذشت بي هیچ انعکاس 
خبري.اهل بروجرد بود، در دانشــگاه تهران 

مجسمه سازي آموخت، در رادیو و تلویزیون 
ابتدا دکوراتور و بعد نورپرداز شد. دست رواني 
در طراحي داشت. همراه با نقاشي در سبک هاي 
گوناگون و باالخره به نوشتن داستان هاي کوتاه 

روي آورد.
باغ بي حصار  )مجموعه داستان(، نامه هاي 
صورتي )مجموعه داستان(، اسب در پارکینگ 

)نوشته و نقاشي( براي کودکان و نوجوانان و 
کتاب متفاوت حیوان که ابتدا در چند نسخه 
محدود تایپ و به طــور خصوصي در اختیار 
دوســتان نزدیک از جمله من قرار گرفت که 
از ابتداي کارش در مشهد به عنوان دکوراتور 
آشــنایش بودم، پس از دو سه سال به تهران 
برگشت و با تغییر رشته کاري نورپرداز شد. در 
نورپردازي هم همچون طراحي دکور موفق و 
سرآمد بود به عنوان نمونه نورپردازي تله تئاتر 
رییس جمهور با چرخش ۳۶0 درجه اي دوربین 

تحسین همکاران را برانگیخت.
انضباط، رعایت بهداشت در حد وسواس، 
نرمــش و ورزش و کمرویي با وجود دروني 
بي قرار از خصوصیات بــارزش بود.پیش از 
آنکه در شــهرك غرب صاحب خانه شــود 
در شــب هاي بمبــاران که تهــران خلوت 
مي شــد از مشهد به سراغش مي رفتم و در 
ستارخان همسایگي برق آلستوم مهمان او 
و آپارتمان لرزانش مي شدم که بمب به هر 
کجاي تهران مي خــورد مي لرزید و با یک 
فالسک چاي و دو استکان روي پله ورودي 
آپارتمان سه طبقه خالي از سکنه به اوضاع 

زمانه مي خندیدیم.
تا آنجا که خبر دارم و دیدم دو مجسمه در 

ابعاد قابل نصب بیشتر نساخت؛ اولي به عنوان 
دوســتي ایران و اردن پیکره دو جوان ایراني 
و عرب بود. جوان ایراني نشســته با کتابي در 
دســت و جوان عرب ایســتاده با ني لبکي بر 
لب و دســتاري گشوده و رها در باد. گویا این 
مجسمه در یکي از میادین پایتخت اردن نصب 
شد و فرح پهلوي هم ۲00 هزار تومان جایزه 
داد دیگري پس از انقالب و بمباران شیمیایي 
حلبچه، مجسمه سوخته شیمیایي کودکي در 
دامان مادر بود و گویا قرار بود در فرودگاه تهران 
از آن استفاده شود اما دیدنش به حدي دردآور 
بود که این اتفاق نیفتاد. این مجسمه به همراه 
تابلوهاي بزرگ طراحي و نقاشــي در یکي از 
اتاق هاي انبارگونه خانه محمد خاك مي خورد 
و از سر نوشتنش بي خبرم.در سال هاي اخیر 
میان مان فاصله افتاد اما دورادور احوالپرسش 
بودم و مي شنیدم که بسیار منزوي شده گاهي 
مثل سایه اسکلتي بلندباال، بي توجه به افراد و 
اطراف براي خرید از خانه خارج مي شود. وقتي 
خبر بیماري اش را شنیدم مترصد فرصتي براي 
دیدنش بودم که دیگر دیر شده بود. شک ندارم 
که نوشته ها و کارهاي سال هاي اخیرش حاوي 
کشف و شهودي شگفت است و امید که ارژنگ 

و شاهین و مادرشان مراقب آثارش باشند.

گزارش

یادبود

تمام حاشیه هاي سریال »پایتخت5«؛ 

از تبلیغ گردشگري تركیه تا حضور مجري شبكه جم

كشف و شهودي شگفت انگیز


